
گهی قبلی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی همدان در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در خانه های  پیرو آ
بهداشت تحت پوشش در رشته شغلی بهورزی منتشره در روزنامه هگمتانه در مورخه های 23 و 99/09/25، بدینوسیله تمدید مهلت ثبت نام و تغییرات 

ح ذیل اعالم می گردد: کارت ورود به جلسه به شر در برنامه زمانبندی برای ویرایش و دریافت 

گهی، اطالع دقیق از مفاد آن و در صورت واجدالشرایط بودن، اقدام برای ثبت نام به آدرس: http:/azmoon.umsha.ac.ir مراجعه  داوطلبان می توانند برای رؤیت آ
نمایند.

اطالعیهتمدیدمهلتثبتنام

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیهمدان

•  1- فرصت ثبت نام تا مورخه 99/11/17 تمدید می گردد.
•  2- زمان برای ویرایش دوم مورخه های 99/11/14 و 99/11/15 می باشد.

کان به قوت خود باقی خواهد بود. کما گهی از مورخه 99/10/28 لغایت 99/10/30  ج در آ •  3- زمان ویرایش اول مندر
گهــی )99/11/06 لغایت 99/11/08( به تاریخ های 99/11/21  ج در آ کارت ورود بــه جلســه آزمون به صورت الکترونیک از تاریخ های مندر •  4- زمــان صــدور 

لغایت 99/11/23 تغییر می یابد.

پایه مزایده )ریال(مساحتواحدردیفپایه مزایده )ریال(مساحتواحدردیف

43/4535/000/000واحد اداری شماره 43/4535/000/00057واحد اداری شماره1   1

46/4736/500/000واحد اداری شماره 46/4736/500/00068واحد اداری شماره 22

51/3338/000/000واحد اداری شماره 45/0536/500/000712واحد اداری شماره 33

45/0536/500/000واحد اداری شماره 53/7040/000/000813واحد اداری شماره 45

آگهی مزایده )نوبت اول( - چاپ دوم
ح جــدول ذیــل از  دفترموقوفــاتمبیـــن در نظــر دارد؛ تعــداد8واحــداداری خــود واقــع در شهرســتانهمدان،خیابــانطالقانی،تقاطــعفرهنگ،مجتمــعایــرانزمیــن را بــه شــر
گــذار نماید. لــذا از کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی واجد شــرایط و عالقمنــد دعوت بــه عمل می آیــد در ایام هفته )شــنبهتاپنجشــنبه(  طریق برگــزاری فراخــوان عمومی به اجــاره وا

ازساعت9الی19تاتاریخ99/11/15 جهت دریافت اسناد خام و نیز عودت اسناد تکمیل شده به واحد مدیریت مجتمع تجاری اداری ایران زمین مراجعه نمایند.
ح داده شده است.  سایر اطالعات و شرایط در اســناد مزایده شر

 در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر با تلفن 02166736615 تمــاس حاصل فرمایند.
کلیه پیشــنهادات مختار می باشــد. گهی به عهــده برنده فراخوان بوده و این دفتر در رد یا قبول   هزینه چاپ این آ

دفترموقوفاتمبـیــــــن

معاون امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی استان همدان: 

تعداد بی سابقه دعاوی 
راه و شهرسازی در بین دیگر 

دستگاه ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرســــازی اســــتان همــــدان گفت: 
دعاوی جریانی ســــال جاری اداره کل راه و شهرسازی 
همدان تاکنون بیش از 500 پرونده بوده که در بین 

همه دستگاه های استان بی سابقه است.
کرد:  اظهار  صارمــــی  علیرضا  هگمتانــــه،  گزارش  به 
از پرونده های مطــــرح در دیوان  95درصــــد  بــــرای 
عدالــــت اداری در ســــال جاری به نفــــع دولت رای 

شد. صادر 
وی ادامه داد: علــــی رغم اینکه تعداد کارشناســــان 
حقوقی مستقر در اداره حقوقی و دعاوی نسبت به 
تعداد پرونده های جریانی متناسب نبود، ولی نتایج 

قابل قبولی در این زمینه اخذ شده است.
صارمی یادآورشــــد: دعاوی جریانی ســــال جاری اداره 
کل راه و شهرســــازی همدان تاکنــــون بیش از 500 
پرونده بوده که در بین همه دســــتگاه های اســــتان 

بی سابقه است.
صارمــــی در پایان خاطرنشــــان کرد: بــــا پیگیری های 
مدیرکل راه و شهرســــازی اســــتان همــــدان در حال 
انعقــــاد قــــرارداد بــــا چندتــــن از وکالی دادگســــتری 
هســــتیم و هدف از آن ضمن احترام به حقوق حقه 
اشخاص حقیقی و حقوقی دفاع کامل و جامع و اخذ 
آرای قطعی به نفع دولت و شفاف سازی پرونده های 
حقوقــــی، اطالع رســــانی عمومی و در دســــترس قرار 
دادن برخی از اطالعات غیر محرمانه، تحلیل و اطالع 
رســــانی برخی قوانین و مقررات کلیدی و مورد عمل 

عامه مردم است.

خبــر

پلمب 15 واحد متخلف بهداشتی 
در همدان

نقره داغ سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها، 
نانوایی ها و غذاخوری های متخلف

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر ســــالمت محیط 
و کار معاونت بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا از پلمب 15 واحد متخلف در همدان خبر 
داد و گفــــت: هفته گذشــــته هفت ســــوپرمارکت و 

خواربارفروشی تعطیل شد.
به گزارش هگمتانه، لیدا رفعتی از اقدامات تشــــدید 
معاونــــت  کار  و  محیــــط  ســــالمت  واحــــد  بازرســــی 
بهداشــــتی اســــتان در مقابله با کووید 19 خبر داد و 
اظهار کرد: طی هفته گذشته یعنی از 22 تا 29 دی ماه 
3 هزار و 895 مــــورد از مراکز خدماتی، صنایع، اماکن 
عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید شد.

وی از پلمب 15 مرکز متخلف خبر داد و با بیان اینکه 
طی این مدت هفت ســــوپرمارکت و خواربارفروشی 
تعطیل شــــده اســــت گفــــت: طی بازرســــی ها ســــه 

غذاخوری و پنج نانوایی نیز پلمب شد.
مدیــــر ســــالمت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیــــان اینکه 
301 مورد اخطار و معرفی به مراجع قضایی داشــــتیم 
افزود: در بازدید از واحدها 77 درصد شیوه نامه های 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شود.
وی با بیان اینکه 3 هزار و 9 مورد رعایت شــــیوه نامه 
فاصله گــــذاری اجتماعی را شــــاهد بودیم گفت: 78 
درصــــد خدمــــات گیرندگان یعنــــی 3 هــــزار و 30 نفر 

نسبت به استفاده از ماسک حساس بودند.
رفعتی با بیــــان اینکه 84 درصد خدمات دهندگان 
رعایــــت  افــــزود:  می کردنــــد  اســــتفاده  ماســــک  از 
بهداشت و حفاظت فردی 85 درصد بوده که باید 
افزایش این ضریب از ســــوی شهروندان در برنامه 

قرار گیرد.
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جابجایی 1۸0 هزار مرسوله پستی اینترنتی 
در همدان

خبــر

صفحه  6

پیروزی پرگل پاس
ع امیدوارکننده در گلزنی شرو

نباید در باد این برد خوابید

صفحه  3

ت با حضور در دفتر روزنامه هگمتانه
َ

یاف
َ
باز خوانی رشادت های مردم همدان توسط سردار سیدمجید ا

شهید حسن صوفی نابغه دفاع مقدس
صفحه   ۲در معرفی شخصیت و نبوغ شهید صوفی غفلت نشود

مشاور وزیر راه و شهرسازی:

احداث تونل در گردنه اسدآباد
امکان پذیر نیست

مشــــاور وزیــــر راه و شهرســــازی در امور زیربنایی کشــــور گفت: بــــا توجه به 
اختالف ارتفاع و بافت زمین شناســــی، ایجاد تونل در گردنه اسدآباد امکان 
پذیر نیســــت و باید پیگیر اجرای طرح هایی برای تقویــــت ایمنی و کاهش 

حادثه آفرینی این مسیر باشیم.
به گزارش هگمتانه، ســــید حســــین میرشــــفیع روز پنجشــــنبه در سفر به 
شهرستان اسدآباد اظهار کرد: گردنه اسدآباد دارای موقعیت ویژه ای است 

و چند طرح برای افزایش ضریب ایمنی آن در حال اجرا است. 
وی با بیان اینکه جدا ســــازی مســــیر رفت و برگشــــت گردنه شــــامل نصب 

نیوجرسی، روشنایی و تعریض گردنه در حال اجرا است.

صفحه  4

۲0 جایگاه سی ان جی همدان
 استاندارد می شود

مالکان خودروهای دوگانه سوز 
مخزن گاز خودرو را تست کنند

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: 20 جایگاه سوخت سی ان جی در 
استان با اقدامات انجام شده از مرحله ُپرخطر به مرحله کم خطر رسیده و به 

زودی گواهینامه استاندارد دریافت می کنند.
به گزارش هگمتانه، محمد مددی اظهار کرد: از 

48 جایگاه سی ان جی فعال در استان، 
هشــــت جایگاه پرخطر شناخته 

شده و بازرسی از 15 جایگاه 
نیز آغاز و بقیه نیز در 

مراحــــل کم خطر 
متوسط  تا 

قرار دارند.

آیت اهلل شعبانی در خطبه های نماز جمعه همدان:

ممنوعیت واردات واکسن عقالنی است نه سیاسی
عموم متدینان به بهترین شکل شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کردند

هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه همدان بیان کرد: 
ممنوعیت واردات واکســــن سیاسی نیست یک مسأله 
عقالنی است، چطور غرب دارو را تحریم کرده اما در واردات 

واکسن اصرار می کند که باید ایران از آنها خرید کند.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت  اهلل حبیب اهلل شــــعبانی ظهر 
دیروز در خطبه های سیاسی عبادی این هفته نماز جمعه 
همــــدان در جمع نمازگزاران با بیــــان اینکه جامعه متدین 
ما بــــه لحاظ تدین و تقوا بیشــــترین میزان رعایت شــــیوه 
نامه های بهداشــــتی را در این مدت داشتند اظهار کرد: در 
جامعه عموم متدینان به بهترین شــــکل ممکن شــــیوه 

نامه های بهداشتی را رعایت کردند.
وی بــــا بیان اینکه این مســــأله که از مجــــاری قابل اعتماد 
واکســــن وارد می کنیم یک مســــأله عقالنی است، افزود: 
ممنوعیت واردات واکسن مسأله سیاسی نیست، بلکه 
عقل حکم می کند که واکسنی که مورد تأیید نیست وارد 

نشود چراکه نمی  توان با سالمت جامعه بازی کرد.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها 
واکســــن عوارض نامناســــبی داشته اســــت تصریح کرد: 
ممنوعیت واردات واکسن مسئله سیاسی نیست، یک 
مســــأله عقالنی اســــت، چطور غرب دارو را تحریم کرده اما 
در واردات واکسن اصرار می کند که باید ایران از آنها خرید 

کند.
وی بــــا بیان اینکــــه آنها دلشــــان برای ملت ها نمی ســــوز 
چراکه اگر دلســــوز بودنــــد میلیون ها نفر در غرب آســــیا را 
نمی کشــــتند ادامه داد: آنها مســــائل مالــــی و اقتصادی را 
دنبال می کنند و اگر مسأله سالمتی مهم است باید سایر 

داروها را هم به کشور می فروختند.
آیت ا... شعبانی با اشــــاره به اینکه هرجا احساس کنند ما 
پیشرفت داریم از همانجا ما را تحریم می کنند خاطرنشان 
کرد: تحریم در برخــــی از حوزه ها حرکت مــــا را کند کرده اما 

متوقف نکرده اســــت، در حوزه بهداشــــتی واکسن ایرانی 
را تولید کردیم و عوارض زیادی نداشــــته است و آزمایش 

انسانی آن را با موفقیت انجام دادیم.
وی با بیان اینکه تحریم ها نمی توانند مانع از رشــــد کشور 
شود گفت: در حوزه موشــــکی دیدیم که در اوج تحریم ها 
توان دفاعی کشور به چه جایگاهی رسیده است، دشمن 
باید بداند کــــه اگر کوچکتریــــن خطایی کند، پاســــخ آن را 

خواهد دید.

اگر دشــــمن قرار بود که به تعهــــدات عمل کنند به  �
برجام عمل می کرد

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه امروز دشمن مذاکره 
موشــــکی را مطرح می کنــــد و برخی نیز هم صــــدا با آن این 
موضــــوع را عنوان می کنند خاطرنشــــان کرد: اگــــر آنها قرار 
بــــود که به تعهدات عمل کنند بــــه برجام عمل می کردند، 

حاال که مسأله مذاکره موشکی را مطرح می کنند، به دنبال 
خلع سالح کشــــور هســــتند در حالی که توان موشکی ما 

بازدارنده است.
وی با بیان اینکه اگر آنها توان داشــــتند که از پشت دیوار 
بد و بیراه نمی گفتند بلکه حملــــه می کردند گفت: اتفاقی 
که امروز در امریــــکا رخ داده، اگر هرجای دنیا بود، امریکا به 
بهانه دموکراســــی به آنجا حمله می کــــرد اما آنها به چاله  ای 

افتادند که برای دیگران کندند.
آیت ا... شــــعبانی با اشــــاره به اینکه مشــــکل ما با امریکا 
ماهیت اســــتکباری سیاســــت مداران آمریکایی اســــت 
اظهار کرد: ما از آرمان های خود کوتــــاه نمی آییم آنها باید 
ســــر عقل بیایند، ما هرگز به جایی حملــــه نکردیم آنها به 
آســــیا حمله کردند، امریکا باید از ماهیت زورگویی  غرب 
خود دســــت بردارد وگرنه مســــأله بایدن و ترامپ مطرح 

نیست.

وی با بیان اینکه 42 ســــال قبل ملت ایران با انقالب خود 
جهــــان را دگرگون کرد و به دنبال تحقــــق ارزش های الهی 
بود گفت: همین مســــئله باعث نگرانــــی و واهمه جریان 

استکباری شده است.

با حرف زدن ارزانی نمی شود حتی گاهی برخی حرف  �
زدند، پس از آن قیمت ها افزایش هم یافت

امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به اینکه نظارت بر بازار ضعیف است و مراجع بارها در این 
زمینه هشــــدار دادند تصریح کرد: با دستورالعمل و حرف 
زدن مشکل حل نمی شــــود با حرف زدن ارزانی نمی شود 
حتــــی گاهی برخی حرف زدند، پس از آن قیمت ها افزایش 

هم یافت.

دولتی می خواهیم پای کار و دلســــوز مــــردم و نه از  �
ج از کشــــور  مرفه نشــــین ها کــــه فرزنــــدان آنها در خار

زندگی می کنند
وی با بیــــان اینکه راهکار حل مشــــکالت، دولت انقالبی 
مجاهد پای کار اســــت ادامه داد: دولتــــی می خواهیم پای 
کار و دلسوز مردم و نه از مرفه نشین ها که فرزندان آنها در 

خارج از کشور زندگی می کنند.
آیــــت ا... شــــعبانی با بیــــان اینکــــه راه ملت ایــــران صحیح 
بوده اســــت خاطرنشــــان کرد: امروز دشــــمن می خواهد 
رژیم شاهنشــــاهی را تطهیر کنــــد، اما باید تاریــــخ را خواند، 

سیاست آنها حذف اسالم بوده است.
به نقل از فارس وی با اشــــاره به اینکه رضاشاه سال 1320، 
200 میلیون دالر با خود از کشور خارج کرده است گفت: 7 
هزار روستا در آن زمان به اســــم رضاشاه بوده در حالی که 
اگر این ثروت در کشور خرج می شد، بسیاری از مشکالت 

امروز وجود نداشت.
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استان۲

ت
َ

یاف
َ
باز خوانی رشادت های مردم همدان توسط سردار سیدمجید ا

با حضور در دفتر روزنامه هگمتانه

شهید حسن صوفی 
نابغه دفاع مقدس

در معرفی شخصیت و نبوغ شهید صوفی غفلت نشود
یاَفت که به 

َ
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: ســــید مجیــــد ا

دعوت هیــــأت رزمنــــدگان و ســــردار حمید عســــگری به 
مناسبت ســــالروز عملیات کربالی 5 و سالگرد شهادت 
سردار سرتیپ شهید حسینعلی نوری میهمان بچه های 
همدان اســــت با حضــــور در دفتر روزنامــــه هگمتانه و در 
دیدار با شهردار همدان به گفت وگوی صمیمی پرداخت 

که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، رئیس مرکز حفظ آثار و نشــــر 
ارزش هــــای دفاع مقدس ســــپاه امام رضــــا)ع( در دیدار با 
شــــهردار همدان گفت: شهرداری همدان نگاه عمیقی به 
مقوله فرهنگ و تکریم ایثار و شــــهادت دارد و این سهم 
دارای ارزش بســــیاری اســــت و امروز شــــاهد پویایی شهر 

همدان هستیم.
یاَفت افزود: همدان دارای 

َ
سردار ســــرتیپ ســــید مجید ا

ظرفیت قابل توجهــــی از اندوخته های نــــاب و چهره های 
شــــاخص و تأثیرگذار در عرصه دفاع مقدس است که الزم 
اســــت در حوزه معرفی ایــــن اندوخته های فاخــــر کارهای 

ماندگاری انجام شود.
وی خطاب به شــــهردار همدان اظهار کرد:  شــــهید حسن 
صوفــــی نابغــــه مدیریتی در عرصــــه دفاع مقــــدس بود اما 
اینکه اخوی ایشان به عنوان شهردار همدان است نباید 
باعث غفلت از پرداختن به معرفی این شهید عزیز شود 
لذا به عنوان یک همدانی وظیفه دارید امثال حســــن آقا را 
تکریم کنید تا شــــهروندان شما بدانند چه نعماتی در این 

شهر وجود دارد.
یاَفت با بیان این نکته که کارهــــای قابل توجهی 

َ
ســــردار ا

در حوزه مستندســــازی برای شهید حســــن صوفی انجام 
آقا طراح اتفاقات  نشده است، خاطرنشــــان کرد: حســــن 
باورنکردنی در جنگ بود که سرمنشــــأ اتفاقات بعدی بود 

و این کارها الگوی اقدامات بعدی در سپاه شد.
وی در ادامه تصریح کرد:  حســــن آقــــا صوفی هیچ وقت در 
کالبد مقام و جایگاه نگنجید و اسیر پست و مقام نبود به 
 وقتــــی دارای جایگاه مهمی بود یک وقتی 

ً
طوری که دقیقا

متوجه شــــدیم در خط مقدم در حال مبارزه و نبرد اســــت 
که از او ســــؤال کردیم شــــما چــــرا اینجا هســــتید؟ توجهی 
نکرد و گفت: همینجــــا به بودن ما نیاز اســــت و بنابراین 
بــــود که اخالص ایشــــان بــــرای امثــــال شــــهید بروجردی 

فراموش شدنی نبود.
رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 
امام رضا)ع( با بیان چندین ویژگی شــــخصیتی از شــــهید 
حســــن صوفی تأکید کرد: همچنان معتقــــدم در تکریم و 

معرفی شخصیت ایشان نباید کوتاهی شود.
وی همچنین در ادامه با حضــــور در دفتر روزنامه هگمتانه 
خاطرنشــــان کرد: وقتی اســــم همدان را می شــــنوم اولین 
چیزی که به ذهن مــــن خطور می کند این اســــت که مردم 
خوب، خونگــــرم، مؤمن و انقالبی همــــدان را مرور می کنم. 
مردم همدان از جنبه معنوی در ایران ســــرآمد هســــتند و 
بعد از مرور این خوبی ها، یــــاد دوران دفاع مقدس می افتم 

و نقش بسیار شــــگرف و بزرگی که همدانی ها در آن دوران 
ایفا کردنــــد را مرور می کنم چه رزمنــــدگان و مجاهدان و چه 
سرداران سرافراز شهید که نام آور هستند به ذهنم می رسد. 
 نقــــش تاریخی و موجهی که در لشــــکر 55 ویژه 

ً
مخصوصا

شــــهدا از بدو تأسیس در ســــال 61 تا نهایت دفاع مقدس 
همیشــــه ســــنگرهای این یگان مملو از نیروهای همدانی 
بود که همچون یگان انصارالحســــین)ع( که یگانی بسیار 
موفق بود به یاد می آید، اما یگان ویژه شهدا سهم اساسی و 
بنیادین در تشکیل تیپ شهدا با حضور سرداران شهیدی 
همچون شــــهید محمد بروجردی، شــــهید ناصــــر کاظمی، 
شــــهید علی قمی، شــــهید محمــــود کاوه، شــــهید محمد 
علی زاده، شهید حســــینعلی نوری و شهید حسن صوفی 

داشت که تداعی حماسه و غرور است.
در ســــؤالی از ایشان پرسیدیم اگر در شــــرایط فعلی نیاز به 
حضور در جبهه ها باشــــد و نیاز به حضور جوانان باشد آیا 

جوانــــان حال حاضر لبیــــک خواهند گفت؟ که ســــردار در 
پاســــخ این چنین گفت: بله، فرهنگ جهاد و شهادت در 
خون این ملت وجود دارد و این فرهنگ برگرفته از عشق 
به سیدالشــــهدا)ع( اســــت و فکر نمی کنم شــــما در این 
مملکت کســــی را پیدا کنید که عشق به امام حسین)ع( 
در فکر و دل او حضور نداشــــته باشــــد و این سرچشــــمه 
عشــــق گاهی در چشــــم ها تراوش پیدا می کنــــد و در ایام 
ســــوگواری تبلور پیدا می کند و گاهی هم این جوشش در 
عرصه های ملی مانند ایام دفاع مقدس و ایام ا... دهه فجر 

و غیره نمود پیدا می کند.
مطمئن باشــــید جوانان ما شــــاید همین هایــــی که ظاهر 
آنها معلوم نمی کند که عشــــق به جهاد و شــــهادت دارند 
اما خواهید دید که چگونه پــــای دفاع از کیان نظام و وطن 
از خودگذشتگی خواهند کرد و در سختی ها جوانان ما در 

صف اول خواهند بود.

در سؤال دیگری پرســــیدیم: نقش اصحاب رسانه در این 
برهه از زمان چیســــت و نقش رســــانه را در گفتمان سازی 

فرهنگی چگونه ارزیابی می  کنید.
یاَفت در پاســــخ به این ســــؤال گفــــت: بهترین 

َ
ســــردار ا

سخن برای پاســــخ به این ســــؤال همین جمله معروف 
مقــــام معظــــم رهبری اســــت کــــه فرمودنــــد: »بنــــده اگر 
 رئیس فضای مجازی 

ً
مسؤولیت رهبری را نداشتم حتما

می شدم« که این نشانگر حساسیت و اهمیت موضوع 
رســــانه در این دوران اســــت و این جمله به خوبی بیانگر 
 این روزها و در این سالی 

ً
ویژگی رسانه اســــت. مخصوصا

که گذشــــت و مــــا می بینیم کــــه محل مراجعــــه عمومی 
همین فضای مجازی اســــت و این خاصیت دسترســــی 
ســــریع و آســــان به اخبــــار و اطالعــــات اهمیت رســــانه را 
دوچندان کرده است و شــــما بدانید که در سنگر مهمی 

در حال فعالیت هستید.

با حضور سردار مجید ایافت در جمع راویان دفاع مقدس

- سردشت بازخوانی عملیات آزادسازی جاده پیرانشهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مراســــم بازخوانی عملیات 
سردار  توســــط  سردشت   - پیرانشــــهر جاده  آزادســــازی 
مجیــــد ایافت در جمــــع راویان دفاع مقــــدس بازخوانی 

شد.
گــــزارش خبرنگار هگمتانه، عصر پنجشــــنبه، ســــردار  به 
مجید ایافــــت یکی از پایه گذاران تیپ ویژه شــــهدا که در 
بیــــش از 60 عملیــــات درون مــــرزی و برون مــــرزی حضور 
داشــــته و دوشادوش ســــرداران شــــهیدی چون شهید 
کاوه و شــــهید شوشــــتری به مقابله با دشــــمن پرداخته 
اســــت، در جلســــه راویان دفاع مقدس کــــه در باغ موزه 

همــــدان برگــــزار شــــد، در مراســــم بازخوانــــی عملیــــات 
- سردشــــت با اشاره به اینکه  آزادســــازی جاده پیرانشهر
ایــــن عملیات یکــــی از مهم تریــــن عملیات هــــا در غرب 
اســــت، اظهار کرد: تیپ ویژه شهدا با 1200 نیروی رزمی در 

3 گردان شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه افتخار استان همدان، شهید حسن 
صوفی، فرماندهی تیپ ویژه شــــهدا را بر عهده داشــــت، 
 - عنوان کرد: قبل از انجام عملیات آزادســــازی پیرانشــــهر
سردشت، چهار عملیات انجام شد که هدف آنها آمادگی 

- سردشت بود. برای عملیات آزادسازی پیرانشهر

ســــردار ایافت با اشــــاره به اینکه لشــــکر 155 ویژه شهدا 
معــــروف بــــه 72 ملــــت هم بــــود؛ چراکــــه از همه جــــا نیرو 
داشــــتیم، عنوان کرد: ســــازماندهی همه با شهید صوفی 

بود.
وی در بخش دیگر سخنانش به عملیات آزادسازی جاده 
- سردشت از تاریخ 6 شهریور سال 61 تا 29 آبان  پیرانشهر
سال 61 اشاره و بیان کرد: این عملیات طی 16 مرحله انجام 

شد.
این ســــردار به حضور شــــهدایی چون شــــهید بروجردی 
و کاوه در این عملیات اشــــاره کرد و گفــــت: قبل از انجام 

عملیات، شناسایی انجام شد که برای انجام عملیات الزم 
بود.

وی در ادامه سخنانش به نقشه این منطقه اشاره و بیان 
کرد: این منطقه شــــامل جاده قدیم و جاده جدید بود که 

اطالعات منطقه را کسب کردیم.
سردار مجید ایافت با بیان اینکه سازمان پیش مرگان کرد 
ایل منگــــور نیز در این عملیات کمک کردند، تصریح کرد: 
120 کیلومتر جاده طی 16 مرحله آزاد شــــد که این عملیات 

44 شهید داد که 30 تن از آنها فرمانده گردان بودند.
وی در ادامه گفت: مرحله بــــه مرحله منطقه از لوث وجود 

ضد انقالب پاک می شد.
وی به حضور شهید حســــین علی نوری از همدان در این 
عملیات که در کربالی 5 شهید شد نیز اشاره و اضافه کرد: 
 3 روز طول می کشــــد و جنگ 

ً
هر مرحله از عملیات تقریبا

تن به تن بود و 16 مرحله عملیات مداوم انجام شد.
ســــردار مجید ایافت با بیان اینکه حتی در مرحله 15 برف 
آن چنان گســــترده است  باریده بود، گفت: این عملیات 
کــــه می توان برای هر مرحله آن 300 صفحه مجلد نوشــــت 
، عشایر  و این عملیات با همکاری ســــپاه، ارتش، هوانیروز

، پیروز شد. منگور

رشد 91 درصدی 
فروشگاه های اینترنتی

جابجایی 1۸0 هزار مرسوله پستی اینترنتی 
در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل پست استان 
همدان از جابجایی 180 هزار مرسوله پستی اینترنتی 
در همدان خبر داد و گفت: فروشــــگاه های اینترنتی 

91 درصد رشد دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد امیدی اظهــــار کرد: در 
پی شــــیوع بیماری کرونا و پویــــش "در خانه بمانیم" 
رویکرد و اســــتقبال عمــــوم مردم به خریــــد اینترنتی 
بیشــــتر شــــده و این امر باعث شــــده این روزها در 
اداره پست همدان بسته های بیشتر از حد معمول 

داشته باشیم.
وی بــــا بیــــان اینکــــه طــــی 9 مــــاه امســــال مجموع 
مرســــوالت واردشــــده و صادرشده پســــت استان 
همدان بالغ بــــر 3 میلیون فقره بوده اســــت گفت: 
در این ایام شــــاهد رشــــد 91 درصدی فروشگاه های 
اینترنتــــی بودیم به طوری که 42 فروشــــگاه اینترنتی 
طرف قرارداد با شرکت ملی پست در استان همدان 

به 80 فروشگاه اینترنتی ارتقا یافته است.
مدیرکل پســــت اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
بیش از 180 هزار مرســــوله خرید و فــــروش اینترنتی 
در اســــتان داشــــتیم افزود: ایــــن میزان مرســــوله از 
رشــــد 106 درصــــدی برخوردار بــــوده که عمــــوم این 
گیاهان دارویی، لباس و قطعات  مرسوالت شامل 

الکترونیکی بوده است.
وی در خصــــوص تهیه اقالم و لوازم بهداشــــتی برای 
کارکنان قســــمت های مختلف اداره پســــت یادآور 
شد: روزانه و به طور مرتب باجه ها، خودروهای حمل 
مرسوالت پســــتی و تجزیه و مبادالت پست استان 

ضدعفونی می شود.
امیدی اضافه کرد: تمام کارت ســــوخت های ســــال 
98 و ســــال های قبل یا توزیع شــــده یا به علت عدم 
مراجعه گیرنده و درخواست طرف قرارداد به شرکت 

نفت عودت شده است.
وی یادآور شــــد: از ســــال جاری کمتــــر از پنج درصد 
کارت ســــوخت ها به عنوان معطله باقــــی مانده که 
حدود 2 هزار و 800 فقره است و مردم یا تغییر مالک 

داشته اند یا نشانی ناقص بوده است.

مدرسه هنری رسانه ای »مهرا« 
برای آموزش های نرم افزاری 

به دانش آموزان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان همدان از آغاز به 
کار مدرسه هنری رســــانه ای »مهرا« خبر داد و گفت: 
این مدرسه در راستای آموزش نرم افزارهای مختلف 
آموزش ها  به دانش آموزان شــــروع بــــه کار کــــرده و 

مجازی خواهد بود.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدصالح زارعــــی از آغاز به 
کار مدرســــه هنری رســــانه ای »مهرا« در اســــتان خبر 
داد و اظهار کرد: این مدرســــه در راستای آموزش نرم 
افزارهای مختلف به دانش آموزان شروع به کار کرده 

است.
وی با اشــــاره به لــــزوم فراگیــــری مهارت های فضای 
مجــــازی و تولید محتوا گفــــت: یادگیری مهارت های 
مختلــــف در خصوص تولید محتوا در فضای مجازی 
و چگونگــــی مدیریــــت آن در زمان حاضر بــــه یکی از 
ملزومات تبدیل شــــده و به همیــــن دلیل تصمیم 
بر راه اندازی مدرســــه رســــانه ای با همیــــن محوریت 

گرفتیم.
معاون اتحادیه انجمن های اســــالمی دانش آموزان 
اســــتان همدان با بیان اینکه آموزش ها در ابتدا در 
قالب نرم افزارهای تلفن همراه خواهد بود گفت: در 
آموزش ها به ســــه بخش ویرایش عکس،  گام اول 
ویرایش ویدیو و ویرایش فایل صوتی تقسیم بندی 
شــــدند که همگی در بستر نرم افزارهای تلفن همراه 

خواهند بود.
کید بــــر لزوم فراگیــــری آموزش های فضای  وی با تأ
مجازی و اینکه هرکســــی می توانــــد این تخصص ها 
را فــــرا بگیرد یادآور شــــد: بســــتر نرم افزارهای تلفن 
همراه بــــه ایــــن دلیــــل انتخاب شــــد کــــه در ابتدا 
بتوانیــــم کســــانی را کــــه در این زمینه ها اســــتعداد 
دارند شناســــایی کنیم، ضمن اینکــــه نرم افزارهای 
تلفن همراه در مقایســــه با نرم افزارهای رایانه ای در 

دسترس تر است.
زارعی با بیان اینکه تمام آموزش ها به صورت مجازی 
ارائه خواهد شــــد گفت: دانش آمــــوزان پس از ثبت 
نام در گروه مورد نظر عضو می شــــوند تا بتوانند هم 
آموزش ها را دریافت کنند و هم از توضیحات استاد 
خود بهره مند شــــوند که در همین راستا در گام اول 
70 دانش آمــــوز در این مدرســــه ثبت نــــام کردند که 

آموزش آن ها آغاز شده است.
وی در پایان با بیان اینکه در این مدرســــه رسانه ای 
اســــتعداد دانش آمــــوزان در زمینه هــــای رســــانه ای 
بررســــی می شــــود و در صــــورت داشــــتن صالحیت 
برای آموزش های تخصصی تر انتخاب خواهند شــــد 

خواستار توجه به این مهم شد.

خبــر

: مدیرکل آموزش سازمان تبلیغات اسالمی کشور

تالش برای آموزش ها متناسب با اقشار مختلف مردم
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل آموزش ســــازمان 
تبلیغات اســــالمی کشــــور بــــا تأکید بــــر طراحــــی نیازهای 
آموزشــــی اســــتان ها با حضور اســــاتید مختلف بیان کرد: 
باید در هر اســــتانی بــــه طور جداگانه، بومــــی و اقتضای آن 

آموزش هایی برای اقشار مختلف طراحی کنیم.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم مهدی متقی فر در 
جمــــع مبلغان اســــتان همدان بــــا بیان اینکــــه ماهیت 
ســــازمان تبلیغات اســــالمی طوری اســــت کــــه نیازمند 
آمــــوزش و تبلیغ  دســــتیابی به مرجعیت در عرصه های 
اســــت اظهار کرد: با مســــووالن اداره تبلیغات اسالمی 
آموزش اقشــــار  تا بتوانیم در حوزه  جلســــاتی داشــــتیم 

باشیم. داشته  جامع  برنامه  ریزی  تأثیرگذار 
وی با تأکید به طراحی نیازهای آموزشــــی اســــتان با حضور 
اساتید مختلف گفت: باید در هر استانی به طور جداگانه، 

بومــــی و اقتضــــای آن آموزش هایی برای اقشــــار مختلف 
طراحی کنیم.

مدیرکل آموزش ســــازمان تبلیغات اســــالمی کشــــور با 
مهم دانســــتن آموزش عمومی جامعه و با درخواســــت 
از مسووالن تبلیغات اســــالمی استان برای بسترسازی 
افــــراد مختلفــــی در  کــــرد:  ایــــن زمینــــه خاطرنشــــان  در 
مشــــاغل مختلــــف در حــــال فعالیت هســــتند که مثال 
پــــای منبــــر نمی روند، حوصلــــه نگاه به مطالب گوشــــی 
آنها  آموزشــــی  گلوگاه های  بایــــد  ندارند،  را  تلویزیــــون  یا 
آنها را طراحــــی و برگزار  را پیدا کــــرد تا آموزش مــــورد نیاز 

. کنیم
وی خاطرنشــــان کرد: اگر بتوانیــــم در موضوعات مبتال به 
افراد مختلف جامعــــه ویدئوها و موشــــن گرافی های یک 
یا دو دقیقه ای در حوزه خانواده، تربیت فرزند، معیشــــت 

و اقتصــــاد طراحی کنیــــم  و آن را از نگاه اســــالمی و دینی به 
آمــــوزش عمومی در نظــــر بگیریم، افــــراد عمومی  صورت 

جامعه را تحت تأثیر قرار خواهیم داد.
متقی فر با بیان اینکه همدان از گذشــــته جزء استان های 
دارای ظرفیت بــــاال در حوزه های آموزشــــی و علمی بوده و 
علما و نخبگان علمی، سیاسی و دینی از این استان رشد 
کرده اند یادآور شــــد: ایــــن ظرفیت باید رویکــــرد ملی پیدا 
کند یعنی بتوانیم از ظرفیت های اســــتانی به صورت ملی 

استفاده کنیم.
بــــه نقل از فــــارس، وی با بیــــان اینکه بایــــد از ظرفیت 
کرد: به  کید  کنیم تأ کشور اســــتفاده  تأثیرگذار در  افراد 
تبدیل  اسالمی  تبلیغات  ســــازمان  هستیم  این  دنبال 
آموزشــــی در حوزه  یــــک مرجع فکــــری، محتوایــــی و  به 

شود. دین 

دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش مهارتی می بینند
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: بر اســــاس تفاهم نامه ای 
که بین آموزش و پرورش اســــتان همدان و آموزش فنی 
و حرفــــه ای منعقد شــــد دانش آمــــوزان با نیازهــــای ویژه 

آموزش مهارتی می بینند. همدان 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، در راســــتای تحقق نظــــام جامع 
آمــــوزش و تربیــــت فنــــی، حرفــــه ای و قانــــون حمایت از 
حقوق معلوالن تفاهم نامه همکاری آموزشــــی بین اداره 
کل آمــــوزش فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش اســــتان 

همدان )آموزش استثنایی( منعقد شد.
ایــــن تفاهم نامه بــــه منظور ارتقای توانمنــــدی و افزایش 
مهــــارت دانش آموزان بــــا نیازهای ویژه بــــه عنوان گروه 
هــــدف و بهره منــــدی مســــتمر از ظرفیت هــــای موجود 

بسته شد.
مدیــــرکل آمــــوزش فنــــی و حرفه ای اســــتان همــــدان با 
اشــــاره به اینکه نیازســــنجی از اهداف مهــــم تفاهم نامه 
مذکور اســــت گفت: برنامه ریزی، ســــازمان دهی و اجرای 
دوره های آموزشــــی و مهارتی و ارزشــــیابی حوزه مربوطه از 

مهم ترین هدف های این تفاهم نامه است.
وهب مختاران تدوین و بازنگری اســــتانداردهای شغل 
را از دیگر اهــــداف این تفاهم نامه دانســــت و بیان کرد: 
آموزش  آموزش هــــای مهارتی در حــــوزه  فرهنگ ســــازی 

دانش آموزان با نیازهای ویژه مد نظر است.
وی انجــــام بیمه مســــؤولیت مدنــــی کارآمــــوزان در برابر 
حــــوادث حین آمــــوزش را جــــزو تعهدات ایــــن اداره کل 
خوانــــد و اظهار کــــرد: همــــکاری در تهیه و تأمیــــن منابع 
آموزشــــی و کمــــک آموزشــــی نیــــز از تعهــــدات اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای است.
این مســــؤول از تهیه ســــواالت کتبی و پروژه های عملی 

مربوط به اســــتانداردهای شغلی و شایســــتگی خبر داد 
و تصریــــح کــــرد: برگــــزاری آزمون های مربوطه بر اســــاس 
دستورالعمل ها و مقررات سازمان از دیگر تعهدات این 

اداره کل است.
اســــتان  ورش  پر و  آموزش  مدیــــرکل  پــــورداود  محمد 
همــــدان هم با اشــــاره بــــه همــــکاری و تعامل بــــا اداره 
کل آمــــوزش فنــــی و حرفه ای در راســــتای آموزش های 
مهارتــــی گفــــت: معرفــــی کارشناســــان و متخصصــــان 
صاحــــب تجربــــه به فنــــی و حرفــــه ای جهــــت عضویت 

بازنگــــری  و  تدویــــن  تخصصــــی  کمیته هــــای  در 
و  دســــتورالعمل ها  اساس  بر  شــــغل  اســــتانداردهای 
آموزش  کل  اداره  تعهدات  از  سازمان  آموزشی  قوانین 

است. استان  ورش  پر و 
پورداود بــــه منظور ایجــــاد هماهنگی در اجــــرا، از معرفی 
دوره های آموزشــــی فنــــی و حرفه ای بــــه دانش آموزان با 
نیازهای ویژه ســــخن گفت و بیان کــــرد: افراد متخصص 
جهت طراحی و ممیزی ســــواالت و آزمون هــــای عملی با 

رعایت ضوابط و مقررات معرفی می شوند.

عضو شورای شهر اعالم کرد:

تأکید بر پیگیری ترمیم حقوق مستخدمین موقت 
شهرداری همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: عضو شــــورای اســــالمی 
کید کرد: شــــهرداری همــــدان باید  شــــهر همــــدان تأ
نســــبت به ترمیــــم حقــــوق کارکنان و مســــتخدمین 

کند. اقدام  شهرداری  موقت 
به گــــزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید که ریاســــت 
کمیســــیون فرهنگــــی و اجتماعــــی شــــورا را برعهده 
هفتادودومیــــن  دســــتور  از  پیــــش  نطــــق  در  دارد، 
جلسه صحن شــــورا، گفت: نیروی انسانی، جزء رکن 
محســــوب  مجموعه  و  نهاد  هر  اساســــی  و  نخســــت 
می شــــود؛ زیرا تمام فکر و اندیشــــه و عملیاتی کردن 
، تصمیم ســــازی و تحلیل و برنامه ریزی از ســــوی  امور

می پذیرد. صورت  مجموعه  آن  انسانی  نیروهای 
وضعیــــت  تبدیــــل  خوشــــبختانه  کــــرد:  اظهــــار  وی 
از  پــــس  همــــدان  شــــهرداری  قــــراردادی  نیروهــــای 
20 سال به مســــتخدمین موقت در   

ً
گذشــــت تقریبا

98 انجام شــــد؛ اما متأســــفانه افزایش حقوقی  سال 
که شــــامل نیروهای رســــمی و پیمانی شــــده، به این 

است. نگرفته  تعلق  افراد 
کاوســــی امید در ادامــــه گفــــت: با توجه بــــه نامه های 
کشــــور  دهیاری هــــای  و  شــــهرداری ها  ســــازمان 
بــــه مدیــــران کل دفاتــــر امــــور شــــهری و شــــوراهای 
تســــری  بر  مبنــــی  کشــــور  سراســــر  اســــتانداری های 
ضوابــــط پرداخت کارمندان پیمانی به مســــتخدمین 
اصفهان  ماننــــد  شــــهرهایی  شــــهرداری ها،  موقــــت 
بــــا اخذ مصوبــــات مربوطه از اســــتانداری نســــبت به 
از افزایــــش فوق العاده های  افزایــــش حقوق ناشــــی 
خود  موقت  مســــتخدمین  و  کارکنان  و...بــــرای  ویژه 

کرده اند. اقدام 
شــــهرداری  تاکنــــون  متأســــفانه  افــــزود:  وی 
همــــدان در ایــــن زمینــــه، منتظــــر ابالغ بخشــــنامه و 
آنها ابالغ و اعالم  دستورالعمل هایی است که قباًل با 

است. شده 

عضو شورای شــــهر همدان با اشاره به وضعیت رشد 
افســــار گســــیخته تورم در جامعه و همچنین افزایش 
حقــــوق کارکنان رســــمی و پیمانی، گفت: بــــا توجه به 
اجرای این طرح در شــــهرهایی مانند اصفهان، ضروری 
اســــت شــــهرداری همدان بــــا قید فوریــــت موضوع را 
پیگیر کند و با الگوگیری از شــــهرهای مانند اصفهان 
این امر را به نتیجه برســــاند؛ زیرا مــــا در برابر کارکنان و 

آنها مسؤول و پاسخ گو هستیم. خانواده های 

 فتحی: سیستم پرداخت حقوق در شهرداری  �
نیازمند جراحی بزرگی است

اداری  امــــور  و  بازرســــی  نظارت،  کمیســــیون  رئیــــس 
شــــورای شــــهر همدان هم با اشــــاره به دغدغه های 
نیروی انســــانی، گفت: سیســــتم پرداخــــت حقوق و 
دســــتمزد در شــــهرداری همــــدان نیازمنــــد جراحی و 
تغییرات بزرگی اســــت؛ زیــــرا برای این مهــــم، جایگاه 
خاصی تعیین نشــــده اســــت، بلکه بر اســــاس نحوه 

می رود. پیش  استخدام 
فتحی بــــا بیان اینکــــه عدالت در پرداخــــت حقوق و 
مزایــــای نیروهای انســــانی شــــهرداری وجــــود ندارد؛ 
کید کرد: معضل اصلی شــــهرداری همدان در حوزه  تأ
هماهنگ  نــــا  کاماًل  حقوق  پرداخت  انســــانی،  نیروی 
که باید طی جلســــات مختلف مورد بررسی و  اســــت 

گیرد. قرار  جدی  پیگیری 
بــــه نقــــل از روابط عمومــــی شــــورای اســــالمی شــــهر 
 90 کرد: خوشــــبختانه حــــدود  همــــدان؛ وی عنــــوان 
15 ساله شــــهرداری همدان مبنی بر  درصد مشــــکل 
با  همدان  شهرداری  قراردادی  کارکنان  احکام  اصالح 
معاون  و  شهردار   ، شهر شورای  مجدانه  پیگیری های 
برنامه ریزی و توسعه ســــرمایه انسانی شهرداری حل 
شده اســــت که امیدواریم این روند در سایر حوزه ها 

شود. عملیاتی  هم 

« و » سرو« پایان جشنواره های تئاتر »سنگر
« و جشنواره استانی »سرو« به  هگمتانه، گروه خبر همدان: نخستین جشــــنواره منطقه ای »سنگر

میزبانی همدان روز پنجشنبه با معرفی و تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان دادند.
« با حضور هنرمندانی از استان های کردستان،  به گزارش هگمتانه، جشنواره منطقه ای تئاتر »سنگر

کرمانشاه، ایالم و لرستان به میزبانی استان همدان برگزار شد.
« ویژه نیروهای مسلح در دو بخش »خیابانی« و »صحنه ای« برگزار  جشنواره منطقه ای تئاتر »سنگر

شد.
در اختتامیه این جشنواره تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش »صحنه ای« به 

« به کارگردانی شــــیرین حبیبیان و نویســــندگی بهنام میرزایی از معاونت انتظامی  نمایش»گره آخر
شهرستان مالیر اعطا شد.

نمایش »مســــتر دیفال« به کارگردانی »کرم خدا امیری« و نویسندگی ســــید »سروش پیامیری« در 
بخش »خیابانی« موفق به دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی شد.

« ارسال شده بود که آثار  گفتنی است 10 اثر به دبیرخانه جشــــنواره در بخش تئاتر منطقه ای »سنگر
یاد شده از سوی داوران انتخاب و به جشنواره ملی معرفی شدند.

همچنین جشنواره استانی »سرو« در 2 بخش خیابانی و نقالی با محوریت موضوعاتی نظیر امنیت 
ملی، دفاع مقدس، شــــهدای مدافع حرم و مدافعان ســــالمت برگزار شــــد و 23 اثر شامل 17 اثر در 

بخش خیابانی و 6 اثر در بخش نقالی به دبیرخانه این جشنواره رسید.
بر اساس رای هیأت داوران در بخش »نقالی« هیأت داوران هیچ اثری را شایسته تقدیر ندانست و 

تنها از اثر »نقل گرد آفرید« از هنرمند کودک سیده رها کرمانی تقدیر شد.
در بخــــش خیابانی »این زمان و آن زمان« به کارگردانی »زهیر کزازی« مقام نخســــت را کســــب کرد و 

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را دریافت کرد.
»نقــــل در نقل« به کارگردانی ســــید امیر حســــینی فاطمی و محمــــد طالبی رتبــــه دوم و »مدافع« به 
کارگردانی حمید رضا رضایی مجد، جایگاه دوم و سوم جشنواره استانی »سرو« را به خود اختصاص 

دادند که به برگزیدگان تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اعطا شد.
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3 شهرستان

کشف جسد یک مرد در همدان
هگمتانه، گروه شهرستان: جانشین انتظامی استان همدان گفت: جسد یک مرد میانسال عصر 

چهارشنبه گذشته از منزل شخصی وی در شهر همدان کشف شد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ رضا زارعی روز پنجشنبه بیان کرد: زن جوانی عصر چهارشنبه به دیدار 
برادرش رفت اما پس از ورود به منزل او در منطقه کوی فرهنگیان با جســــد برادرش مواجه شــــد و 

بالفاصله موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی اطالع رسانی کرد.
وی بیان کرد: تیمی از مأموران کالنتری و پلیس جنائی در این منزل مسکونی حضور یافتند و پس 

از بررسی صحنه جرم جسد را برای بررسی بیشتر تحویل پزشکی قانونی دادند.
جانشــــین انتظامی استان همدان با بیان اینکه آثاری از زخم بر روی سینه جسد دیده می شد اظهار 
کرد: هنــــوز نمی توان درباره قتل یــــا مرگ طبیعی این مرد میانســــال تا دریافت نظریه کارشناســــی 

پزشکی قانونی اظهار نظر کرد.
ســــرهنگ زارعی درباره آخرین وضعیت قتل تویســــرکان نیز گفت: تالش ها برای دســــتگیری فرد 
دومی که در قتل خانواده تویسرکانی نقش داشت ادامه دارد و اجازه نمی دهیم این فرد از چنگال 

قانون فرار کند.
اواخــــر آذر امســــال 2 تبعه خارجی اقــــدام به قتل 
پنج عضو یک خانواده تویســــرکانی کردند که تیم 
پلیس در کمترین زمان عامل اصلی را دســــتگیر 
کــــرد و تالش هــــا برای دســــتگیری همدســــت او 

ادامه دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی:

احداث تونل در گردنه اسدآباد 
امکان پذیر نیست

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مشــــاور وزیــــر راه و 
شهرســــازی در امور زیربنایی کشــــور گفت: با توجه 
به اختــــالف ارتفــــاع و بافــــت زمین شناســــی، ایجاد 
تونل در گردنه اســــدآباد امکان پذیر نیســــت و باید 
پیگیر اجرای طرح هایی برای تقویت ایمنی و کاهش 

حادثه آفرینی این مسیر باشیم.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــید حســــین میرشــــفیع روز 
پنجشنبه در سفر به شهرســــتان اسدآباد اظهار کرد: 
گردنه اســــدآباد دارای موقعیت ویژه ای است و چند 
طرح برای افزایش ضریب ایمنی آن در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه جدا ســــازی مســــیر رفت و برگشت 
گردنه شامل نصب نیوجرســــی، روشنایی و تعریض 
گردنه در حال اجرا اســــت اضافه کرد: برای تخصیص 
به موقع اعتبار مورد نیاز این طرح ها پیگیری می کنیم.
مشــــاور وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی کشور 
در ادامــــه با اشــــاره به راه هــــای روســــتایی نیز گفت: 
منابع اعتبارات راه روســــتایی در قانون بودجه ملی 
حذف شــــده و وزارت راهداری هیــــچ بودجه ای برای 
این امر ندارد و این اعتبار در اختیار استان ها است.

میرشفیع خاطرنشــــان کرد: چنانچه از منابع استانی 
برای پیشرفت پروژه های راه روستایی و آسفالت راه 
اسدآباد به سنقر و داشبالغ اعتباری اختصاص یابد 
به همان میــــزان ما کمک می کنیم تــــا این طرح ها تا 

سال 1400 به پایان برسد.
به گفتــــه وی ایجــــاد دومیــــن راهدارخانــــه ثابت در 
شهرســــتان اســــدآباد ضرورتی ندارد و نیــــاز مناطق 
برفگیر از طریق ایجاد راهداری زمستانی این نیاز رفع 

می شود.
کنارگذر اسدآباد 9۸ درصد پیشرفت دارد �

فرماندار اســــدآباد نیز با اشاره به نقش مؤثر کنارگذر 
شهرســــتان در کاهش بار ترافیکی و آمار تصادفات 
جــــاده ای گفــــت: ایــــن طــــرح 98 درصد پیشــــرفت 
فیزیکی دارد و تنها اتصال ورودی شهر به کمربندی، 
تابلوها، خط کشــــی و ایمنی طرح باقــــی مانده که هم 

اکنون توسط پیمانکار در دست انجام است.
سعید کتابی افزود: برای این طرح 23 میلیارد تومان 
اعتبــــار هزینه شــــده و بــــرای تکمیل بــــه 30 میلیارد 

تومان دیگر نیاز دارد.
مدیــــر راهداری و حمل و نقل جاده ای اســــدآباد هم 
از وجود 411 کیلومتر راه آســــفالته در این شهرستان 
خبر داد و گفت: از این میزان 33 کیلومتر شریانی و 

270 کیلومتر راه روستایی است.
به نقل از ایرنا، گردنه اســــدآباد به طــــول 15 کیلومتر 
جزو جاده های حادثه خیز و برفگیر کشور محسوب 

می شود که در مسیر بزرگراه کربال قرار دارد.
برخی از مســــؤوالن پیش از این پیشــــنهاد ساخت 

تونل را مطرح کرده بودند.

فرماندار نهاوند؛

ح شهید  نتایج مطلوب طر
سلیمانی در کنترل بیماری 

کرونا

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند گفت: 
طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نتایج بسیار 
خوبــــی در کنتــــرل و مقابله با شــــیوع کرونــــا خواهد 

داشت.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری در ستاد پیشگیری 
کرونا شهرســــتان نهاوند،  بــــا  و هماهنگــــی مقابله 
اظهار کرد: تــــا امروز تمام تالشــــمان بــــرای مقابله با 
این ویروس انجام شــــده، اما اگر ساده انگاری کنیم 
و دنبال راهکارهای تازه نباشــــیم موج چهارم و بلکه 

پنجم هم دامن گیرمان خواهد شد.
وی با بیان اینکه شــــرایط ســــختی برای مــــردم ایجاد 
شد، ادامه داد: البته همچنان خطر شیوع و جهش 
آن وجود دارد و اگــــر نتوانیم شــــرایط را کنترل کنیم 

 درگیر بحران سخت تری خواهیم شد.
ً
مطمئنا

گاه ســــازی مردم را مســــأله مهم  فرمانــــدار نهاوند آ
در پیشــــگیری از بیمــــاری کرونــــا برشــــمرد و گفت: 
بخشــــداران و دهیــــاران در کنار ســــتاد کرونــــا برای 

گاه سازی مردم در روستاها قرار بگیرند. آ
ناصری بازگشــــایی مــــدارس را دغدغــــه دیگر مردم 
دانســــت و گفت: در صــــورت بازگشــــایی مدارس، 

تدابیر الزم اندیشیده شده است.
برداشــــتن  در  شــــتاب زدگی  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
کــــرد:  اضافــــه  اســــت،  خطــــر  محدودیت هــــا 
پذیــــرش  بــــرای  هتل هــــا  و  ادارات  مهمانســــراهای 

بیماران پیش بینی شده است.
فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه اگر هر مدیر جامعه 
هدف خــــودش را با نظارت و برنامه ریزی کنترل کند، 
در شــــرایط بحران و شــــیوع ویروس مشکالت برای 
مجموعه شهرستان کمتر بوده و می توان همه چیز 
را کنترل کرد، ادامه داد: طرح سردار شهید سلیمانی 
اگر بر همین منوال و به صورت اصولی اجرایی شود 
نتایج بسیار خوبی در کنترل و مقابله با شیوع کرونا 

خواهد داشت.

خبـــــــر

فرماندار مالیر خبر داد:

اختصاص 40 میلیارد تومان برای توسعه شهرک مبلمان مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون استاندار همدان 
و فرمانــــدار ویژه مالیــــر با تأکید بر اینکــــه حمایت ما از 
صنعــــت مبلمان منبت همیشــــگی اســــت گفت: با 
تالش های صــــورت گرفتــــه 40 میلیارد تومــــان اعتبار 
برای توسعه شهرک صنعتی مبلمان مالیر اختصاص 

یافت.
به گزارش هگمتانه، قدرت اهلل ولدی روز پنجشنبه در 
نخستین ســــمینار رنگ مبلمان ایران و ترکیه افزود: 
برای توســــعه 20 هکتاری شــــهرک صنعتــــی مبلمان 
، وضعیت زمین ها در حال بررسی است و عالوه  مالیر
بر واگــــذاری حدود 300 قطعــــه، 60 تــــا 70 قطعه نیز در 
گذشته تحویل شده که هنوز اقدامی از سوی مالکان 
صــــورت نگرفته و بــــه دنبال واگذاری ایــــن قطعات به 

افراد جدید هستیم.
وی ثبت جهانی مبلمان منبــــت مالیر را نقطه عطفی 
در تاریخ درخشــــان این هنرصنعت دانست و افزود: 
توسعه این صنعت در بخش ها و حوزه های مختلف 
وظیفه اصلی ما در ســــال های پیش روی این صنعت 

است.
ولــــدی بــــا قدردانــــی از تمامــــی تالشــــگران صنعت 
ایــــن  مبلمــــان منبــــت در راســــتای ثبــــت جهانــــی 
صنعــــت و برگــــزار کنندگان ایــــن ســــمینار همراه با 
بین المللی  تبــــادالت  توســــعه  آموزشــــی،  دوره های 
مالیر با 2 عنوان جهانــــی انگور و مبلمان منبت را از 

برشمرد. ضرورت ها 
وی مبــــل و منبــــت را میراثی گرانبها بــــرای مردم مالیر 
و کشــــور دانســــت و ادامه داد: بی تردید بــــا رفع نقاط 
ضعــــف و تقویــــت نقاط قــــوت و اتــــّکا بــــه مزیت ها و 
ظرفیت های شهرســــتان، می توان با حضور در مجامع 
و بازارهای بین المللی، در کنار شهرهای بزرگ و موفق 
دنیا در حوزه صنایع دســــتی به ویژه صنعت مبلمان و 

گردشگری به رقابت پرداخت.
فرمانــــدار ویــــژه مالیر بــــا تأکید بــــر اینکــــه تمامی این 
الزامــــات بایــــد در ســــند راهبــــردی توســــعه صنعت 
مبلمان منبت مالیر دیده شــــود، اظهــــار کرد: با توجه 
« برای فــــروش برخط  ِگر بــــه راه انــــدازی وبگاه »مالیــــر آ
مبلمــــان منبت، تبلیغات در این حوزه باید وســــیع تر 
باشد و ضمن ارتقای کیفیت تولیدات، خدمات پس 

از فروش به مشتریان ارایه شود.
ولدی ضمن تقدیــــر از تالش های بیژن شــــهبازخانی 
یکی از حامیان صنعت مبلمــــان منبت مالیر در اخذ 
27 هزار ثانیه تبلیغات رایگان این صنعت در رســــانه 
ملی، تالش های اســــتاندار همدان و نمایندگان مالیر 
در مجلس شــــورای اســــالمی در دوره دهم و یازدهم 

در ثبت جهانی و توســــعه این هنرصنعت را ستودنی 
خواند.
باید صادرات 50 میلیون دالری مبلمان منبت  �

را در ۲ سال آینده هدف گذاری کنیم
بیژن شــــهبازخانی یکــــی از حامیان صنعــــت مبلمان 
منبــــت مالیر نیز با اشــــاره بــــه تالش های مســــتمر و 
طوالنی برای رســــاندن مبلمان منبت مالیر به جایگاه 
اصلــــی خود بیان کرد: به واســــطه تمامی ســــختی ها و 
مشــــکالتی که در این مــــدت برای صنعــــت مبلمان 
منبت کشیده شد، از هم اکنون فعاالن این صنعت 
باید قول مساعد بدهند که حداقل تا پنج سال آینده 
مالیر را به یکی از ثروتمندترین شهرهای ایران تبدیل 

کنند.
وی بــــا بیان اینکــــه با ثبت ملــــی و جهانــــی مبلمان 
منبت برای مالیری ها امید ایجاد شــــد و یک تحول 
گرفت افزود: مالیر در مدت  اقتصادی بزرگی شکل 
27 هزار ثانیه و ســــاخت اقتصادی ترین  سه سال با 
تیــــزر تبلیغاتــــی در قــــاب رســــانه ملی قــــرار گرفت و 
گردشــــگری به  از معبــــر  آن تبدیــــل مالیــــر  نتیجــــه 

بود. گردشگری  مقصد 
شهبازخانی ثبت جهانی مبلمان منبت مالیر را بزرگتر 
از یک دستاورد اقتصادی گذرا دانست و اظهار کرد: با 
، اشــــتغالزا  ثبت جهانی این هنرصنعت، صنعتی فاخر
و صنعتــــی پاک بــــرای مالیر ایجاد شــــد و حــــاال باید با 
تولیــــدات فاخر و باکیفیــــت وارد رقابــــت در بازارهای 

جهانی شویم.
وی بــــا اشــــاره بــــه پایه گذاری نشــــان تجــــاری صنعت 
« تأکیــــد کرد: در  ِگر مبلمــــان مالیر بــــا عنوان »مالیــــر آ
صنعت جهانی مبلمان هنوز در نقطه صفر هستیم و 
با توجه به اقدامات انجام شده و راه اندازی وبگاه مالیر 
، باید صادرات 50 میلیون دالری مبلمان منبت را  ِگر آ

در 2 سال آینده هدف گذاری کنیم.
شــــهبازخانی همچنین به پیگیری های مســــتمر برای 
اخذ 40 میلیارد تومان اعتبار برای توســــعه 20 هکتاری 
شــــهرک صنعتی مبلمان مالیر اشــــاره کرد و گفت: با 
آموزش ها و مشــــاوره های رایگان و گســــترش  ارایــــه 
شــــورای راهبردی ایــــن هنرصنعت، باید ســــال آینده 
جشــــن میزان صادرات این صنعت را برگزار و بتوانیم 

سهمی از بازار جهانی را کسب کنیم.
آیین  مدیرعامل شــــرکت ویوید گــــروپ نیــــز در این 
بیان کرد: این شرکت فعالیت خود را از سال 1394 به 
عنوان نماینده انحصاری ایبا والرسا اسپانیا و ایباوت 
ترکیه، بــــا معرفی و فروش پوشــــش های هوشــــمند 

صنعت چوب آغاز کرد.

پرینــــت دیجیتــــال؛ انقالبــــی در صنعت چوب  �
کشور

بابک رنجبر نگاه تخصصی و شناخت کامل از صنعت 
چــــوب و مبلمان در ســــطح بین المللی که ناشــــی از 20 
سال از فعالیت و تجربه مدیر و بنیانگذار این مجموعه 
بوده اســــت را پایه اصلــــی شــــکل گیری مأموریت این 
تیم مبنی بر ارایه نوع خاصــــی از خدمات و راه حل هایی 
دانش محور دانســــت که خال و کمبود آن شکل اصلی 

بسیاری از فعاالن این صنعت بوده است.
وی با اشــــاره به فعالیت این شــــرکت در حــــوزه رنگ، 
تجهیزات جانبی، ساخت رنگ، خدمات و مشاوره های 
فنی، خدمات پاشــــش و پرینت دیجیتال گفت: برای 
نخســــتین بار در کشــــور پرینت دیجیتال وارد شد که 

انقالبی در صنعت چوب کشور خواهد بود.
رنجبــــر تأکید کرد: با نــــگاه اقتصادی و تجــــاری قوی تر 
صنعتگران این شــــهر باید به جایگاه باالتری برسند و 

ما نیز به عنوان مشاور در خدمت آنها هستیم.
مدیــــرکل تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعــــی همــــدان نیز 
بیژن شــــهبازخانی را یک کارآفرین اجتماعی دانســــت 
و افــــزود: صنعــــت مبلمــــان منبت مالیر یک ســــوم 
اشــــتغال این شهرســــتان را به خود اختصاص داده و 
در حوزه بازاریابی و نشان سازی تجاری نیاز به اقدامات 

گسترده تر دارد.
احمد توصیفیان ادامه داد: برای ســــه هزار و 700 طرح 
در اســــتان همــــدان چهــــار هــــزار و 500 میلیــــارد ریال 
تسهیالت با نرخ سود 6 درصد پرداخت شد که از این 

نظر همدان رتبه نخست کشور را کسب کرد.
وی بیــــان کرد: 720 میلیارد ریــــال از این رقم برای 570 
طرح با هدف گذاری یکصد نفر اشتغال در شهرستان 
مالیر پرداخت شد که بیشترین حجم این تسهیالت 

مربوط به رسته مبل و منبت بود.
در این آیین از انجمن نمایشگاه داران مبل و منبت 
مالیــــر به عنوان انجمــــن برتر اســــتان و اعضای آن و 

همچنین فعاالن این هنرصنعت تجلیل شد.
بــــا  گــــروپ  ویویــــد  شــــرکت  نمایندگــــی  همچنیــــن 
مســــوولیت »مهــــدی شــــیرین آبادی« مدیــــر گــــروه 

تولیدی مبل نوین در مالیر فعالیت خود را آغاز کرد.
به نقــــل از ایرنــــا، نخســــتین ســــمینار تخصصی رنگ 
ایــــران و ترکیه بــــه نمایندگی شــــرکت »ویوید گروپ« 
، فعــــاالن صنعت  و بــــا همکاری دانشــــگاه ملی مالیر
مبلمان شــــهر جهانی منبــــت و گــــروه تولیدی مبل 
نوین با هــــدف ارتقای کیفیت رنــــگ مبلمان منبت، 
مطابق با اســــتانداردهای جهانی در شهرســــتان مالیر 

برگزار شد.

اختصاص 50 میلیارد تومان تسهیالت 
خرید حمایتی کشمش در مالیر

برنامه ریزی  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
و توســــعه فرمانــــدار ویــــژه مالیر گفت: در راســــتای 
حمایت از باغداران و کشاورزان و با پیگیری نماینده 
مردم مالیر در مجلس شــــورای اسالمی، 50 میلیارد 
تومان تســــهیالت خریــــد حمایتی کشــــمش با نرخ 
مصوب 10 درصد اختصاص و به خریداران کشمش 

با نرخ تضمینی ارائه می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه؛ لیال غفــــاری روز پنجشــــنبه 
در نشســــت با نماینــــدگان بخش تولیــــد و فرآوری 
کشمش در شهرستان مالیر اظهار کرد: 13 هزار تن 
کشمش روی دست کشــــاورزان مانده است که با 
اختصاص این میزان تسهیالت بخشی از کشمش 
صادرکننــــدگان  و  فــــرآوری  کارخانه هــــای  توســــط 

کشمش خریداری خواهد شد.
وی اختصــــاص ایــــن رقم تســــهیالت را در راســــتای 
حمایت از باغداران دانست و افزود: از کارخانه داران 
و صادرکنندگان کشــــمش در مالیر انتظار داریم در 
این زمینه همراهی و مشارکت الزم را داشته باشند.

معــــاون برنامه ریــــزی و توســــعه فرمانــــداری ویــــژه 
مالیر ابراز امیــــدواری کرد: با خریــــد و جذب این رقم 
تســــهیالت حمایتی برای خرید کشمش، در مراحل 
بعد نیز بتوانیم تســــهیالت بیشــــتری در این رابطه 
جــــذب و ســــاماندهی الزم را در بازار ایــــن محصول 

اقتصادی داشته باشیم.
غفــــاری ادامــــه داد: نیــــاز اســــت صادرکننــــدگان و 
کارخانه هــــای فــــرآوری و بســــته بندی کشــــمش به 

ســــرعت جلســــه خود را برای توجیه افــــراد در زمینه 
اخذ تســــهیالت خرید حمایتی کشمش برگزار کنند 
تا ضمن اعالم و بررســــی موانع و مشــــکالت، اسامی 
متقاضیان را به کارگروه اســــتان اعالم و هر چه زودتر 

به نتیجه نهایی برسیم.
وی بــــا بیــــان اینکه در شــــرایط ســــخت امســــال، 
و  انگور  حــــوزه  در  شهرســــتان  این  تولیــــد  بخش 
حمایت  حال  عین  در  کرد،  عمل  خوب  کشــــمش 
اقتصادی  حیات  تداوم  راستای  در  تولید  بخش  از 
بخش فرآوری و صــــادرات این محصول را ضروری 

خواند.
غفاری یادآور شــــد: این تســــهیالت خریــــد حمایتی 
متناســــب با میــــزان خرید هــــر واحد فــــرآوری، به آن 
دســــته از کارخانه دارانی اختصاص پیــــدا می کند که 
حاضر به خرید حمایتی کشــــمش با نرخ تضمینی و 

مصوب از باغداران باشند.
حدود 11 هزار هکتار از باغ های مالیر زیر کشت انگور 
است که ســــاالنه بیش از 250 هزار تن انگور در این 

شهرستان تولید می شود.
حــــدود 75 درصــــد از انگــــور تولیــــد شــــده در این 
شهرســــتان به 45 هزار ُتن انواع کشــــمش تیزابی، 
آفتابی و گوگــــردی تبدیل و به کشــــورهای مختلف 

جهان صادر می شود.
آذر ماه ســــال گذشــــته انگور مالیر به عنوان میراث 
مهم کشاورزی جهان در سازمان جهانی خواروبار و 

کشاورزی ملل متحد)فائو( به ثبت رسید.

نماینده مردم نهاوند در مجلس خبر داد:

کارخانه  فرآوری آهک در نهاوند 
احداث می شود

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: نماینــــده مــــردم نهاوند در 
مجلس شــــورای اســــالمی گفــــت: کارخانه  فــــرآوری آهک 
با ســــرمایه گذاری 200 میلیــــارد تومــــان در نهاوند احداث 

می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، علیرضا شــــهبازی روز پنجشــــنبه 
اظهار کــــرد: ســــرمایه گذار بخش خصوصی بــــرای احداث 
کارخانــــه عظیم فرآوری آهــــک از معادن کربنــــات نهاوند، 
با ســــرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی اعــــالم آمادگی کرده 
که پس از انجــــام مطالعــــات اولیه و انجــــام کارهای اداری 

عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه شروع خواهد شد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت های قابل توجه شهرســــتان 
در بخش صنایع و معادن بــــه تازگی با مدیرعامل کارخانه 
فــــوالد مبارکــــه و فعــــاالن معدنــــی بخــــش خصوصی در 
خصوص توســــعه صنایع راهبردی در شهرستان، دیدار و 

گفت وگو کردیم.
شــــهبازی بــــا بیــــان اینکه توســــعه صنایــــع راهبــــردی در 
شهرســــتان رهاورد این جلســــات بــــود، تصریح کــــرد: در 
این نشســــت در خصوص معادن دولومیــــت و کربنات 
کلسیم شهرســــتان و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه 
در معادن دولومیت با توجه به نیاز صنعت فوالد به این 

کانی ارزشمند معدنی بحث شد.
وی ادامــــه داد: همچنیــــن با توجــــه به اهمیــــت راهبردی 
تولید شمش منیزیوم در کشــــور مقرر شد شرکت فوالد 
مبارکه برای سرمایه گذاری در این زمینه پس از کارشناسی 
شــــرایط، با توجه به غنای باالی معادن شهرســــتان اقدام 

کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اسالمی با اشاره 
به پروژه ســــد گرین، عنوان کرد: با پیگیری های مستمری 
که انجام دادیم اعتبار سد گرین نهاوند با امضای مدیران 

عامل بانک های کشاورزی، تجارت و صادرات تأمین شد.
شــــهبازی گفت: با امضای تفاهم نامه  تأمین اعتبار ســــد 
گرین نهاوند که از محل تبصره 56 اســــت، مشکل اعتبار 
ریالی این پروژه حل شد و عملیات اجرایی به زودی شروع 
می شــــود و در مجمــــوع 337 میلیــــارد تومــــان طبق این 

تفاهم نامه به این پروژه تخصیص خواهد یافت.
وی بیان کرد: بانک های کشــــاورزی، صــــادرات و تجارت با 
امضای تفاهم نامه ای برای تأمین مالی پروژه ســــد مخزنی 
گرین در شهرســــتان با عاملیت بانک کشاورزی همکاری 

خواهند کرد.
شــــهبازی تأکید کرد: ایــــن تفاهم نامه بین مــــن به عنوان 
نماینــــده مــــردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی به 
امضــــای روح اله خدارحمــــی مدیرعامل بانک کشــــاورزی، 
حجت الــــه صیــــدی مدیرعامــــل بانــــک صــــادرات و رضا 

دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت رسیده است.
وی بــــا بیــــان اینکه اعتبــــار این پــــروژه با عاملیــــت بانک 
کشــــاورزی و تضمین نامه ســــازمان برنامه و بودجه کشور 
پرداخت خواهد شــــد ابراز امیــــدواری کرد که بــــا پیگیری 
ســــازمان آب، مجری طرح و تخصیص منابع به زودی پروژه 

تکمیل و مردم منطقه از مزایای این طرح بهره مند شوند.
شهبازی تأمین آب شــــرب مورد نیاز شهرستان نهاوند و 
روســــتاهای اطراف، تأمین آب مورد نیــــاز صنعت منطقه، 
افزایش تولید انرژی برق آبی نیروگاه گاماســــیاب و کنترل 

ســــیالب را از جمله مزایای اجرای طرح تکمیل سد مخزنی 
گرین عنوان کرد.

استخدام فرزندان ایثارگر را پیگیری می کنیم �
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
همچنین از پیگیری اســــتخدام فرزندان ایثارگران ورودی 

سال های اخیر به ادارات خبر داد.
شــــهبازی با اشــــاره به موضوع تعیین تکلیف استخدامی 
فرزنــــدان ایثارگران طبق قانون برنامه پنج ســــاله ششــــم 
توســــعه اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه در سایه 
ایثار و جانفشــــانی شهدا و رزمندگان حاصل شده است و 
یکی از موضوعات مورد توجه در خصوص جامعه ایثارگری 

ارائه خدمات الزم به این قشر است.
وی با بیان اینکه طرحی که در این زمینه قانون شده است 
الزم االجراســــت و باعث تعیین تکلیف ایثارگران می شود 
گفت: طبــــق برنامه ششــــم توســــعه افرادی کــــه تعیین 

شده اند در مدت زمان مشخص باید استخدام شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با تأکید به اینکه افرادی بعدا به صورت شرکتی و قراردادی 
و... وارد ســــازمان ها شــــده اند و قانون فعلی شــــامل آنها 
نمی شــــود اما تعییــــن تکلیف آنها نیز در حــــال پیگیری و 
بررسی است گفت: امیدواریم با برگزاری جلسات مختلف 

بتوانیم به این افراد نیز کمک کنیم.

وی خاطرنشــــان کــــرد: با توجه بــــه حجم زیــــاد کار و فصل 
بودجه، کارهای مجلس ســــنگین است و نمی توان گفت 
این موضوع را چه زمانی به نتیجه می رســــانیم اما پیگیری 
خواهیم کرد ضمــــن اینکه کار باید در فرصت مشــــخص 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شــــهبازی با اشــــاره به اینکه فعال نمی توانیــــم زمانی برای 
تصویب مصوبات دیگری برای اســــتخدام فرزندان ایثارگر 
تعییــــن کنیم اما موضوع مطرح اســــت گفــــت: مقدمات 
کار انجام شــــده و مذاکرات و پیگیری ها نیز در دستور کار 
است اما فعال مشخص نیست چه زمانی به نتیجه برسد، 

البته ما نیز تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت.

1455 نفر در بهار آموزش های مهارتی را فرا گرفتند
هگمتانه، گروه شهرستان: از ابتدای ســــال جاری تا کنون به 1455 نفر مهارت های فنی و 

حرفه ای در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار آموزش داده شد.
به گزارش هگمتانه، فرهــــاد اکبری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســــتان بهار با 

اعالم این خبر افزود: 1021 نفر از آموزش دیدگان را آقا و 434 نفر را بانوان تشکیل دادند.
اکبری با اشــــاره به اینکــــه 179 نفر در پادگان هــــا آموزش های مهارتی دیدند گفت: بــــه 103 تن در 

سکونتگاه های غیر رسمی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی آموزش های مهارتی داده شد.
وی آمــــوزش دیــــدگان در کارگاه های ثابت شــــهری را 594 نفر برشــــمرد و اظهــــار کرد: در 

کارگاه های روستای نیز 170 نفر از دوره های مهارتی برخوردار شدند.
رئیس مرکز آمــــوزش فنی و حرفه ای شهرســــتان بهار افراد آموزش دیده در کارگاه ســــیار 
شــــهری را 29 نفر اعالم داشــــت و یادآور شــــد: 123 نفر در حوزه آمــــوزش در صنایع مهارت 

فراگرفتند.
بــــه نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همــــدان، فرهاد اکبری از 
آموزش 188 نفر در کارگاه مهارت آمــــوزی در محیط کار واقعی خبر داد و بیان کرد: در مرکز 

مدیریت مهارت آموزی و مشاروه شغلی به 69 نفر آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شد.

خانه هالل احمر شهرداری شیرین سو به زودی افتتاح می شود
شهردار شیرین سو: همگانی کردن آموزش امداد و نجات؛ بهترین راه مقابله با بحران

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: تفاهــــم نامــــه همــــکاری 
شهرداری شیرین ســــو و جمعیت هالل احمر شهرستان 

کبودرآهنگ منعقد شد.
به گزارش هگمتانه، شهردار شیرین سو در جلسه انعقاد 
تفاهم نامه همکاری فی مابین شــــهرداری شــــیرین ســــو 
و جمعیــــت هالل احمــــر شهرســــتان کبودرآهنگ افزود: 
در راســــتای توســــعه فعالیت های مشــــترک و اســــتفاده 
از ظرفیت هــــای طرفیــــن، تفاهــــم نامه همــــکاری بین دو 
دستگاه منعقد می شــــود و پس از این همکاری های فی 

مابین تقویت خواهد شد.
سید مصطفی موسوی از افتتاح و بهره برداری خانه هالل 
احمر در شــــهرداری شیرین ســــو در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: فعالیت های داوطلبانه تنها به شــــعب جمعیت 
هالل احمر خالصه نمی شــــود و راه انــــدازی خانه داوطلبی 
گســــترش فعالیت هــــای داوطلبانه  ، موجب  هالل احمر
تخصصــــی  و  عمومــــی  آموزش هــــای  و  نجــــات  و  امــــداد 

شهروندان می شود.
رئیس ســــتاد مدیریت بحران شــــهر شــــیرین سو ضمن 
اشــــاره به وظایف شــــهرداری ها بیان داشــــت: شهرداری 
به عنوان یــــک نهاد عمومی غیــــر دولتی وظیفــــه دارد در 
فعالیت های عام المنفعــــه و مرتبط با بحران حضور فعال 

داشته و زمینه های گسترش آن را فراهم آورد.
موسوی با اشاره به نقش مشارکت های مردمی در توسعه 
حقوق شهروندی گفت: تشکیل خانه هالل احمر موجب 
افزایش مشارکت های مردمی و در کنار آن موجب افزایش 
گاهی و تاب آوری مردم در برابر حوادث شده و سبب  سطح آ

افزایش آمادگی افراد جامعه می گردد.
وی با تأکید بــــه نقش آموزش همگانی در افزایش دانش 
 ، شــــهروندان افزود: یکی از اهداف ایجاد خانه هالل احمر
آموزش همگانی امداد و نجات برای شهروندان است که 
بر اساس تفاهم نامه امضا شــــده، هالل احمر با همکاری 

شــــهرداری و مطابــــق برنامه ریــــزی انجام گرفتــــه مبادرت 
بــــه آموزش شــــهروندان به صــــورت تخصصــــی و عمومی 

می نماید.
شهردار شــــیرین ســــو با مهم خواندن برنامه ریزی قبل از 
وقــــوع بحران گفت: با توجه بــــه حادثه خیز بودن منطقه و 
احتمال وقوع حوادث مختلف الزم است تمام شهروندان 
دوره های مختلف را طی کــــرده و آمادگی الزم برای مواجهه 
با هرگونــــه حوادث احتمالی را داشــــته و عکس العمل به 

موقع را در مواقع بحرانی از خود نشان دهند.
شهرســــتان  احمــــر  هــــالل  جمعیــــت  رئیــــس  ادامــــه  در 
کبودرآهنگ نیز ضمن تقدیر از رویکرد اجتماعی شهرداری 
و اســــتقبال ایــــن دســــتگاه در راه اندازی خانــــه هالل احمر 
شهرداری بیان داشــــت: نقش آموزش کمک های اولیه به 
اقشــــار مختلف جامعه به عنوان یک مأموریت در کاهش 
تلفات جانی و مالی هالل احمر را موظف نموده تا نسبت به 
ترویج فرهنگ یادگیری کمک های اولیه که موجب ارتقای 

عملکرد افراد در حوادث می شود اقدام کند.
جبار طهماســــبی خاطر نشــــان کرد: مدیریت اول حوادث 
و سوانح توســــط خود مردم تا رســــیدن نیروهای امدادی 
و ارائه خدمات از مهمترین اهــــداف راه اندازی خانه هالل 

احمر است.
وی ادامه داد: وقوع حوادث چند ســــال اخیر نشان داده 
که بدون مشارکت مردم اجرای مأموریت های هالل احمر 

بسیار سخت و دشوار است.
رئیــــس جمعیت هالل احمــــر شهرســــتان در پایان اظهار 
کرد: در راستای استفاده از ظرفیت های شهرداری و هالل 
احمر و با هدف تســــریع و تسهیل در امدادرسانی توسعه 
آموزش هــــای تخصصــــی و ترویج مســــؤولیت های مدنی 
تفاهم نامه ای به امضای طرفین رســــیده است یکی از آن 
افتتاح خانه هالل احمر در شهرداری است که به زودی به 

بهره برداری خواهد رسید.



انتظامــی شــماره  بــه  پــارس  پــژو  خــودرو  کمپانــی   ســند 
بــه شــماره   139B0034318 بــه شــماره موتــور 519ل31  ایــران 14- 
شاسی NAAN11FC2DK668432 به نام میالد خزایی به شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ملی 1740801121 مفقود 

مفقود شده

انتظامــی شــماره  بــه  پــارس  پــژو  خــودرو  ســبز   بــرگ 
ایــران 24- 947ط63 بــه شــماره موتــور 139B0034318 بــه شــماره 
شاســی NAAN11FC2DK668432 بــه نام علیرضــا صالح نژاد به 
شــماره شناســنامه 145 صــادره از دشتســتان متولــد 1362/06/29 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. مفقود 

مفقود شده

برابر وارده شــماره 99/4430 مورخه 1399/09/09 آقای اسماعیل 
خان آبادی فرزند ابراهیمعلی از این اداره تقاضای افراز ســهمی خود 
به میزان 1906 )یک هزار و نهصدوشــش مترمربع( جهت یک واحد 
دامداری از پالک اصلی 194 واقع در بخش پنج همدان اراضی کهریز 
بغازی را نمــوده، آدرس اکثر مالکین را نیز اعــالم ننموده اند. اینک 
به اســتناد ماده 18 آیین  نامه اجرای اســناد رسمی از کلیه صاحبان 
حقیقی و حقوقی و مالکین مشــاعی دعوت می شود رأس ساعت 11 
صبح وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1399/11/15 در محل وقوع 
حاضر گردند تا از مورد درخواست توسط نماینده و نقشه بردار اعزامی 
بازدید و نقشه برداری به عمل آید. ضمناً عدم حضور مالکین مشاعی 
و صاحبان حق مانع از عملیات افرازی نمی شود. چنانچه نیاز به آگهی 

مجدد باشد، در همین روزنامه چاپ و مدت آن ده روز می باشد.

م.الف 184

آگهی افراز

حسن حیدری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رزن
انتشار آگهی: 1399/11/04

اطالعیه فراخوان
به اســتناد تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه هیئت های ورزشــی و نیز ماده ۲۱ اساسنامه هیئت فوتبال استان ها از متقاضیان احراز تصدی ریاست هیئت 
ورزشی فوتبال طبق شرایط ذیل ثبت نام به عمل می آید. لذا از عالقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد جهت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر 
آگهی روز دوشــنبه ۲۹ دی ماه ۹۹ لغایت روز یکشنبه ۶ بهمن ماه ۹۹ به مدت یک هفته کاری صبح ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ و بعد از ظهرها از ساعت 

۱۷ الی ۱۹ به دبیرخانه هیئت فوتبال به نشانی: همدان چهار راه پاستور، خیابان ورزش، مجموعه ورزشی شهدای قدس مراجعه نمایند.
)شماره تماس ۰۹۱۸۸۱۱۲۶۱۸ و ۰۹۰۳۰۷۸۷۹۰۱ آقای مهدی بوجاریان - دبیر هیئت فوتبال استان همدان(

• شرایط احراز ماده ۲۳ نامزدی ریاست هیئت فوتبال:
۱- تابعیت کشــور جمهوری اســالمی ایران و سکونت در استان همدان ۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  ۳- عدم سوءپیشینه و محرومیت 
اجتماعی بر اســاس تایید مراجع ذیصالح ۴- حداقل ســن ۳۵ و حداکثر ۷۰ ســال تمام در زمان اعالم نامزدی ۵- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی 
۶- دارا بودن ۵ سال سابقه مدیریت )به استثنای افرادی که حداقل یک دوره ۴ ساله عهده دار ریاست هیئت فوتبال بوده اند( ۷- سوابق مدیریتی در سایر هیئت های 

ورزشی قابل قبول نمی باشد.
• مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیــل فرم ثبت نام ۲- تصویر از تمام صفحات شناســنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیــت دائم و مدرک تحصیلی ۳- ارائه گواهی عدم اعتیاد و 
سوءپیشــینه کیفری ۴- دو قطعه عکس ۳ در ۴ پشــت نویسی شده ۵- ارائه برنامه پیشنهادی شامل )میان مدت و بلند مدت( و نحوه تأمین منابع مالی هیئت به 

صورت مکتوب ۶- کلیه مدارک باید به صورت اصل و تصویر برابر اصل آن ارائه گردد.
ستاد مجمع انتخاباتی ریاست هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و دبیرخانه هیئت فوتبال استان همدان
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امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

اصالحیه موضوع مناقصه
امور نظافت و پشتیبانی و خدمات جنبی

دانشــکده علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اسدآباد در نظر 
دارد مناقصــه عمومی انجام امور نظافت و پشــتیبانی و خدمات جنبی 
به صورت نفرســاعت و به تعداد 19 نفر در ماه در بیمارســتان قائم)عج( 
به شــماره ثبت 2099091275000011 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تا 
طریــق  از  پاکت هــا  بازگشــایی  و  مناقصه گــران  پیشــنهاد  ارائــه 
 درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( بــه آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره تماس 081-33117451

با ما همراه باشید

4718 1399    شـــماره  4 بهمن  شـــنبه   

استان4

مدارس امین در همدان راه اندازی می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: در جلسه شــــورای همکاری حوزه و آموزش و پرورش استان همدان، 

روند آغاز به کار مدارس امین نوع یک در استان همدان، بررسی شد.
به گزارش هگمتانه، جلســــه شــــورای همکاری حوزه و آموزش و پرورش اســــتان همدان، با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان، مدیر حوزه علمیه استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان و 
جمعی از مســــؤوالن حوزه و آموزش و پرورش به منظور آغاز به کار مدارس امین نوع یک در استان 

همدان، برگزار شد.

در شــــروع این جلســــه پس از طرح اساســــنامه اجرایی مدارس امین، توســــط حجت االسالم سید 
سعید بطحائیان، مفاد و نحوه اجرای این طرح در استان همدان به مشورت گذاشته شد و هر یک 
از اعضا به بیان نظرات خود در زمینه اجرای بهتر طرح مدارس امین در اســــتان پرداختند و مقرر شد 
در جلســــه آتی این کارگروه، هر یک از اعضا نظرات خود را برای دســــتیابی بــــه اهداف مورد نظر ارائه 

کنند.
حجت االســــالم مهــــدی ارتقایی، معــــاون تبلیغ حــــوزه علمیــــه همدان هم در حاشــــیه این 

جلســــه با اشــــاره به نقش محوری حوزه علمیــــه در اجرای چنین طرح هایــــی و تبیین جایگاه 
وم انجام اقداماتــــی همچون نماز مدارس  ورش بر لز وه همکاری حوزه و آمــــوزش و پر کارگــــر
کید  و حضــــور طالب و مبلغــــان در مدارس بــــا هماهنگی حوزه علمیــــه و معاونــــت تبلیغ تأ

. د کر
گفتنی اســــت، مدارس امین، مدارســــی با همکاری حــــوزه و آموزش و پرورش اســــت که با رویکرد 

تربیت دینی فعالیت می کنند.  

میوه نوروز همدانی ها 
از تولیدات استان 

تأمین می شود
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معــــاون امور بازرگانی 
ســــازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان همدان 
گفت: با توجه به اینکه همدان تولیدکننده ســــیب 
به شــــمار می رود، میوه مورد نیاز شــــب سال نو را تا 

حد امکان از داخل استان تهیه می کنیم .
به گــــزارش هگمتانه، آقایار فراشــــی روز گذشــــته با 
بیــــان اینکه برای تهیه میوه شــــب عیــــد تمهیدات 
الزم اندیشیده شده است اظهار کرد: در حال حاضر 
در مرحلــــه برنامه ریزی بــــرای خرید میوه شــــب عید 
هســــتیم اگرچه تمایــــل کمیته راهبــــری همکاری با 

بخش خصوصی است.
وی با اشــــاره به اینکه یکی دیگــــر از تصمیمات این 
کمیته اســــتفاده از امکانات داخل اســــتان اســــت 
افزود: با توجه به اینکه همدان تولیدکننده ســــیب 
به شــــمار می رود، میوه مورد نیاز شــــب سال نو را تا 

حد امکان از داخل استان تهیه می کنیم .
معاون امــــور بازرگانی ســــازمان صنعــــت، معدن و 
تجارت همــــدان در ادامه به قیمت متناســــب مرغ 
اشــــاره کرد و گفــــت: سیاســــت تنظیم بازار کشــــور 

تأمین مرغ از داخل و جلوگیری از واردات است .
وی با تأکیــــد بر اینکــــه جلوگیــــری از واردات مرغ به 
نفــــع تولیدکننــــده خواهد بــــود تصریح کــــرد: طبق 
تصمیمــــات اخیــــر تولید و توزیــــع مرغ، تخــــم مرغ و 

گوشت بر عهده جهاد کشاورزی است.
فراشــــی با بیان اینکه حــــوزه تنظیم بــــازار این اقالم 
تنها موضوع نظارت بر عهده سازمان صمت است 
و تمــــام و کمال وظایــــف بر عهده جهاد کشــــاورزی 
خواهد بــــود گفت: تنظیم بازار شهرســــتان همدان 
به صورت مستقل از ابتدای هفته آغاز به کار کرد به 
طوری که رئیس این کار گروه سرپرســــت فرمانداری 

همدان و دبیر آن صنعت، معدن و تجارت است.

امسال 1۸6 زندانی جرائم 
غیرعمد آزاد شدند

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه 
اســــتان همدان از آزادی 186 زندانی جرائم غیر عمد 
از ابتدای امسال تا پایان دی ماه در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، یداهلل روحانی منش با اشاره به 
اقدامات ستاد دیه استان همدان از ابتدای امسال 
اظهار کــــرد: در این مدت 186 زندانی آزاد شــــدند که 
175 نفــــر تا پایان آذرماه مــــاه و 11 نفر در دی ماه بوده 

است.
وی مبلغ بدهی ایــــن مددجویــــان را 484 میلیارد و 
272 میلیــــون و 77 هزار ریال دانســــت و گفت: این 
مبلغ تا آذرماه امســــال 474 میلیارد و 369 میلیون 
و 77 هــــزار ریال بــــود و دی ماه نیــــز 9 میلیارد و 903 

میلیون ریال شد.
مدیرعامل ستاد دیه اســــتان همدان با بیان اینکه 
تعــــداد پرونده هــــای دیه در اســــتان پنج مــــورد بود 
افزود: از 139 پرونده مالی، 130 مورد تا پایان آذرماه و 

9 مورد در دی ماه بود.
وی با اشــــاره بــــه 35 پرونــــده مهریه که مربــــوط به تا 
پایان آذرماه اســــت و موردی در دی ماه نبوده است 
خاطرنشــــان کرد: 7 مورد پرونده نفقه داشــــتیم که 

یکی متعلق به دی ماه است.
روحانــــی منــــش از آزادی 178 زندانی مرد و هشــــت 
زندانــــی زن خبر داد و با بیان اینکــــه 167 مرد تا پایان 
آذرماه و 11 مرد در دی ماه و هشت زن تا پایان آذرماه 
آزاد شــــده اند از اخذ مبلغ 135 میلیارد و 171 میلیون 
و 583 هزار ریال رضایت از شکات توسط ستاد دیه 

استان خبر داد.
وی با بیــــان اینکه تا پایان آذرمــــاه 132 میلیارد و 196 
میلیــــون و 83 هزار ریال و دی مــــاه 2 میلیارد و 975 
میلیــــون و 500 هزار ریال را شــــکات بخشــــیده اند، 
پرداختــــی صندوق تأمیــــن خســــارت های بدنی را 4 
میلیارد و 795 میلیــــون و 560 هزار ریال عنوان کرد 
و افزود: این مبلغ تا آذرماه است و دی ماه این مورد 

وجود نداشت.
مدیرعامل ستاد دیه اســــتان همدان با بیان اینکه 
مددجویــــان 21 میلیــــارد و 777 میلیــــون و 900 هزار 
ریــــال نقدینگــــی داشــــتند گفــــت: مبلغ اعســــار به 
تقسیط 240 میلیارد و 502 میلیون و 234 هزار ریال 

بود.
وی از 46 میلیــــارد و 759 میلیــــون و 800 هــــزار ریال 
کمک پرداختی برای پرونده های مالی و دیه خبر داد 
و افزود: 35 میلیارد و 265 میلیون ریال از بانک های 
ملت، ملی، تجارت و صادرات برای آزادی مددجویان 

وام دریافت شده است.

تداوم سرما تا دوشنبه

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی اســــتان همدان با بیــــان اینکه گفت: 
جبهه هوای ســــرد در اکثر نقاط اســــتان تا دوشنبه 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شکیب با 
بیان اینکه آســــمان اکثر نقاط استان همدان صاف 
تا قسمتی ابری، همراه با ریزش پراکنده برف و وزش 
باد پیش بینی می شــــود اظهار کرد: سامانه بارشی از 

آسمان استان خارج شده است.
وی با اشــــاره به اینکه جبهه هوای سرد در اکثر نقاط 
استان مستقر اســــت تصریح کرد: هوای سرد تا روز 
دوشــــنبه ماندگار خواهد بود و شدت آن در مناطق 
شمالی و کوهســــتانی استان بیشــــتر از سایر نقاط 

است.

امام جمعه همدان:خبــر

از نخبگان حلقه های صالحین 
حمایت شود

فعالیت حلقه های صالحین بومی سازی شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاد طرح صالحین استان 
همــــدان، تأکید کرد: نخبگان حاضــــر در حلقات صالحین 

باید مورد حمایت قرار گیرند.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در جمع 
ســــرگروه های حلقات صالحین اســــتان همــــدان با بیان 
اینکه در جلســــات باید به دنبال پیشبرد اهداف باشیم، 
اظهار کرد: اینکه در جلســــات تنها به ارائه گزارش بسنده 
کنیم، نمی توان انتظار خروجی مناسب را داشت و فرصت 
الزم از بین می رود و لذا خوب اســــت که گزارشــــات توسط 
اعضا به صورت مکتوب دریافت و در جلسات به بحث و 

تبادل نظر بپردازیم.
وی با اشــــاره به اینکه سیاست اصلی در حلقات صالحین 
فعال شــــدن این شجره طیبه اســــت، گفت: همچنین در 
جلســــات اگر در منطقه ای نوآوری و اقدام خاصی توســــط 
اعضا انجام شده باشد برای اســــتفاده و بهره برداری دیگر 

اعضا مطرح خواهد شد.
امام جمعــــه همدان با تقدیــــر از اقدامات انجام شــــده در 
حلقات توســــط ســــرگروه ها، خاطرنشــــان کرد: با توجه به 
سرکشــــی های انجام شــــده باید از اقدامات حجج اســــالم 
باقری، عبدی و منصوری، ســــرگروه های شهرســــتان های 

کبودراهنگ، فامنین و رزن در این جلسه تقدیر کنیم.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید در این جلسات مورد 
بحــــث قرار گیرد بومی ســــازی فعالیت حلقات اســــت، به 
نحوی که فعالیت در هــــر منطقه باید با ویژگی های همان 

منطقه دارای هم خوانی باشد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه باید 
به ســــمت عملیاتی شــــدن مصوبات حرکت کنیــــم، ابراز 
کرد: از دیگر نیازهای این مجموعه راه اندازی و طراحی اتاق 
عملیات برای مطالعه مصوبات و ارائه راهکار مناســــب در 

جهت عملی شدن آن است.
وی با بیان اینکه مصوبات بیشــــتر بــــه صورت کلی مطرح 
می شــــود و نیازمند ارائه راهکار عملیاتی هســــتیم، گفت: 
اعضــــا با حضــــور در این اتــــاق فکر ضمــــن مطالعه دقیق 
مصوبات اقدام به ارائه راه کارهایی در جهت دســــتیابی به 

اهداف به صورت عملی خواهند کرد.
آیــــت ا... شــــعبانی با اشــــاره به اینکــــه نخبــــگان حاضر در 

حلقات صالحیــــن باید مــــورد حمایت قــــرار گیرند، مطرح 
کرد: سرگروه ها با شناسایی افراد نخبه در حلقات خود به 

حمایت از آنها اقدام کنند.
وی تصریــــح کرد: البته نباید تنها به شناســــایی این افراد 
اکتفا کنیم بلکه باید با شناســــایی اســــتعداد و تخصص 
آنهــــا، هریک از این افــــراد را در همان زمینــــه ای که دارای 
اســــتعداد اســــت در جهــــت رســــیدن به هــــدف اصلی، 

هدایت کرد.
همچنیــــن در ایــــن نشســــت کــــه بــــا حضــــور اســــاتید و 
ســــرگروه های حلقه هــــای صالحین با نماینــــده ولی فقیه 
در اســــتان همدان در دفتر امام جمعــــه همدان به منظور 
بحث و تبادل نظر در زمینه اجرایی کردن مصوبات و نحوه 
عملکرد بهتر برگزار شــــد، همه حضار بر لزوم کادرسازی و 

حمایت از نخبگان تأکید کردند.
در ایــــن جلســــه، حجت االســــالم امیر مطهری مســــؤول 
تربیت و آموزش ســــپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
به ارائه گزارشــــی از عملکرد حلقات صالحین و سرگروهان 
آن از ابتدای ســــال 99 تاکنون پرداخت و سپس هر یک از 

اعضا به بیان نظرات خود پرداختند.
حجت االسالم عبدی: برای ارتباط با جوانان نیازمند  �

یک نقطه اشتراک هستیم
حجــــت االســــالم احمد علــــی عبــــدی، اســــتادیار حلقات 
صالحیــــن شهرســــتان فامنیــــن در این جلســــه بــــا بیان 
اینکه بــــرای موفقیت در ارتباط گیری با جوانان باید به یک 
نقطه اشــــتراک با جوانان دســــت پیدا کنیم، اظهار کرد: در 
شهرستان فامنین برای آنکه بتوانیم در جلسات خود به 
بازدهی باالتری برســــیم اقداماتی در سه مرحله برای ارتباط 

بیشتر با جوانان انجام دادیم.
وی افزود: در گام اول با انجام کار تحقیقاتی و مطالعاتی به 
دنبال پاســــخ به این سؤال بودیم که یک جوان در جامعه 
امروزی دارای چــــه فعالیت هایی اســــت و وقت خود را در 

کجا بیشتر می گذراند.
این اســــتاد حــــوزه به تشــــریح گام های دوم و ســــوم این 
طرح پرداخــــت و گفت: در گام دوم اقدام بــــه برنامه ریزی 
دقیق برای فراهم کردن شــــرایط حضور جوانان در مسیر 
درســــت کردیم، و ســــپس به خود جوانان برای فعالیت 

میدان داده شد.
وی تصریــــح کــــرد: به طــــور مثال در جلســــه ای کــــه تمام 
ســــرمربیان حضور داشــــتند از تعدادی از جوانان دعوت 
کردیم تا خود آنها از دغدغه ها و نیازهایشــــان و راهکارها 
صحبــــت کنند و ســــرمربیان تنها شــــنونده این جلســــه 

بودند.
حجت االســــالم عبدی بــــا تأکید بر لــــزوم همراهی و ایجاد 
شناخت یکســــان با جوانان، خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم 
برنامه مناسبی برای جوانان طراحی کنیم، نمی توان انتظار 

جذب این قشر حساس را آن طور که باید، داشت.
حجت االسالم باقری: سرگرو هان صالحین در بطن  �

جامعه حضور جدی داشته باشند
حجت االســــالم نقی باقری، امام جمعه کبودراهنگ نیز با 
اشــــاره به اینکه از ائمه جمعه به عنوان فرماندهان قرارگاه 
فرهنگی هر منطقه یاد می شــــود، اظهار کرد: اگر بخواهیم 
در هــــر مجموعــــه ای کار فرهنگــــی انجــــام شــــود و نیروی 
مناســــب تربیت کنیم، الزمه اش حضور فرد مربی در بطن 

جامعه است.
وی افــــزود: همان طور که یک تکه قنــــد در یک لیوان آب 
حل می شود و از شــــیرینی خود به تمام مولکول های آب 
می دهد، مربــــی صالحین نیز باید اینگونــــه عمل کند و با 
حضور خود در جامعه، همه اقشــــار بتوانند از او استفاده 

کنند و درس بگیرند.
امام جمعه کبودراهنگ خواســــتار توجه ویژه سرگروهان 

در برگزاری حلقات صالحین شــــد و گفت: حضور شخص 
مربــــی در حلقــــات و اهتمام ویــــژه او به برگــــزاری به موقع 
جلســــات، در ایجاد انگیــــزه و رغبت جوانــــان به حضور در 

جلسات می تواند بسیار مؤثر باشد.
حجت االسالم موحدی: نیازمند برنامه ریزی دقیق  �

و مستمر هستیم
حجت االســــالم مرتضی موحدی، امام جمعه تویسرکان 
هــــم بر ارتباط مســــتمر ســــرگروهان با اعضــــای حلقات 
کیــــد کرد و گفت: هر شهرســــتان دارای چندین حلقه  تأ
صالحین اســــت که قطعا در هــــر حلقه یک یــــا چند نفر 

دارند. حضور  نیز  نخبه 
وی ادامــــه داد: ســــرگروه ها و اســــتادیاران بایــــد در درجه 
اول این افراد نخبه را شناســــایی کنند و ســــپس با حضور 
همه این افراد نخبه از حلقــــات مختلف در یک مجموعه، 
نســــبت به ارتقا ابعاد معنوی، تربیتی و اخالقی آنها برنامه 

ویژه ای طراحی کنند.
امام جمعه تویســــرکان با بیــــان اینکه بــــرای موفقیت در 
این طرح نیازمند برنامه ریزی دقیق و مســــتمر هســــتیم، 
مطرح کرد: ایــــن طرح در هــــر مرکزی قابل اجرا اســــت، اما 
برای دســــتیابی به موفقیت اهتمام و توجه سرگروهان و 

مربیان را طلب می کند.
حجــــت االســــالم مغیثــــی: کادر ســــازی نیــــاز امروز  �

صالحین
حجت االســــالم عباســــعلی مغیثــــی، امام جمعــــه نهاوند 

نیز با تأکید بر لزوم کادر ســــازی و حمایــــت از این افراد در 
مجموعــــه صالحین، اظهار کرد: همان گونه که دانشــــگاه 
تربیت مدرس اقدام به تربیــــت معلم و نیرو برای آموزش 
و پرورش می کند، ما هم نیازمند ایجاد چنین مجموعه ای 
بــــرای کادر ســــازی، حمایــــت و اســــتفاده از ایــــن ظرفیت 

هستیم.
حجت االسالم زارعی: فعالیت های صالحین آسیب  �

شناسی شود
اســــتادیار شهرستان  زارعی،  اصغر  علی  حجت االســــالم 
بهار هــــم در پایان با اشــــاره به فعالیت 10 ســــاله حلقات 
صالحین، بررسی آسیب ها و موانع ایام گذشته را ضروری 
خواند و گفت: در این مدت بســــیاری از افراد از مجموعه 
یــــا در موقعیت هــــای مختلف  صالحین خارج شــــدند و 
به دلیــــل حضــــور در این حلقــــات به موفقیت دســــت 
یافته اند، بنابراین خوب اســــت تا برای موفقیت بیشــــتر 
در ادامه مســــیر در تحقیقی به آســــیب شناسی گذشته 

پرداخته شود.
وی، یکی از آســــیب های موجود را پر مشغله بودن ارکان 
صالحین دانســــت و عنوان کرد: به جهت حضور مستمر 
، می توان میزان  سرگرو ه ها و مربیان و دریافت نتیجه بهتر
حداقلی از فعالیت را برای هــــر جایگاه تعریف کرد و لذا اگر 
فردی به ســــمتی منصوب می شــــود و شــــرح وظایف را در 
توان خود نمی بیند، آن ســــمت را نباید بپذیرد و به فردی 

که توانایی انجام آن را دارد بسپارد.

۲0 جایگاه سی ان جی همدان استاندارد می شود
مالکان خودروهای دوگانه سوز مخزن گاز خودرو را تست کنند

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل اســــتاندارد 
اســــتان همدان گفت: 20 جایگاه ســــوخت سی ان 
جی در استان با اقدامات انجام شده از مرحله ُپرخطر 
به مرحلــــه کم خطر رســــیده و بــــه زودی گواهینامه 

استاندارد دریافت می کنند.
به گزارش هگمتانــــه، محمد مددی اظهار کرد: از 48 
جایگاه سی ان جی فعال در استان، هشت جایگاه 
پرخطر شناخته شــــده و بازرسی از 15 جایگاه نیز آغاز 

و بقیه نیز در مراحل کم خطر تا متوسط قرار دارند.
وی گفــــت: ارزیابی و آزمون جایگاه های عرضه ســــی 
ان جی ســــالیانه انجــــام می شــــود و جایــــگاه باید از 
182 آزمون اســــتاندارد نمره و امتیــــاز قبولی بگیرد تا 

گواهینامه مربوطه را دریافت کند.
کید کرد:  مدیــــرکل اســــتاندارد اســــتان همــــدان تأ
عالوه بــــر این شــــاخص ها مخازن جایــــگاه به ویژه 
آنهایی که بیش از پنج ســــال از عمرشان می گذرد، 
تســــت و بررســــی می شــــوند تا بر اثر فرســــودگی و 
نشــــتی موجب بروز حادثــــه در جایگاه های عرضه 

نشوند. سوخت 
مددی با اشاره به تعامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی در رابطه با استانداردسازی جایگاه های عرضه 
ســــوخت، افــــزود: جایــــگاه دارای نقص بــــی درنگ 
توسط بازرسان این شرکت از چرخه خدمات رسانی 
خارج می شود و با رفع نواقص موجود دوباره توسط 
کارشناســــان اســــتاندارد آزموده و در صورت تأیید، 

فعالیت خود را از سر می گیرند.
به گفتــــه وی، جایگاه های ســــوخت گیری اســــتان 
همدان در قیاس با سایر استان ها وضعیت بهتری 

از لحاظ ایمنی دارند.

کرد:  مدیرکل استاندارد استان همدان خاطرنشان 
فرآیند آزمون جایگاه ها پیچیده و طوالنی اســــت اما 
جایگاه داران باید بــــرای حفظ ایمنی مجموعه خود و 
مردم شــــتاب کرده و گواهینامه های الزم را دریافت 

کنند.
مددی همچنین به کالیبراسیون نازل های سوخت 
ســــی ان جی اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال 152 
نازل در جایگاه های عرضه ســــوخت استان تست و 
کنترل شده تا حقی از مصرف کنندگان ضایع نشود.
وی تصریح کرد: در صــــورت اطمینان از عدم صحت 
عملکــــرد و محــــرز شــــدن کم فروشــــی در نازل های 
ســــوخت، تا زمان رفع نقص این تجهیزات غیرفعال 

می شود.
مدیــــرکل اســــتاندارد اســــتان همــــدان همچنین از 
انجام تست هیدرو استاتیک مخازن سی ان جی در 
خودروهای دوگانه سوز خبر داد و گفت: این تست 
در هنگام اخذ معاینه فنی توســــط آزمایشــــگاه های 

مورد تأیید استاندارد انجام می شود.
به گفته مددی، 6 آزمایشــــگاه در اســــتان برای انجام 

این آزمون مهم راه اندازی شده است.
وی اظهار کــــرد: مخزنی که پنج ســــال از زمان نصب 
آن می گــــذرد باید از فیلترهای اســــتاندارد عبور کند، 
چنانچه خودرویی در این آزمون مردود شود، مخزن 
بــــه گونه ای امحا می شــــود که قابل تعمیــــر و ترمیم 

نباشد.
از مالکان  مدیــــرکل اســــتاندارد اســــتان همــــدان، 
خودورهای دوگانه سوز خواست برای تست مخزن 
گاز خــــودرو مقاومت نکنند زیرا اســــتفاده از مخازن 

فرسوده و معیوب، بسیار حادثه آفرین است.

مدیر جدید مدرسه علمیه الزهرا همدان معرفی شد
جدید  مدیر  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 

مدرسه علمیه الزهرا معرفی شد.
به گزارش هگمتانه، در روز چهارشــــنبه 10 
بهمن جاری جلســــه تودیع مدیر سابق و 
معارفه مدیر جدید مدرســــه علمیه الزهرا 

همدان برگزار شد.
در این مراســــم دکتر امیــــدی مدیر مرکز 
مدیریــــت حوزه هــــای علمیــــه خواهــــران 
اســــتان همدان با بیــــان دغدغه مندی و 
نگــــرش جامع مقام معظــــم رهبری درباره 
تحــــول در حوزه هــــای علمیــــه خواســــتار 
خواهران  علمیه  حوزه هــــای  نقش  ایفای 
در عرصه های علمی و اجرایی جامعه شد.

در ادامه حجت االســــالم صالحی عضو هیأت مدیره حوزه 
علمیه الزهرا ضمــــن تجلیل از مجاهدت ها و مســــؤلیت 
پذیری های خانم افشــــین زاد، با بیان رســــالت های اصلی 
حوزه های علمیه به خصوص بخش های علمی به عنوان 
اولین مسؤولیت حوزه های علمیه و بخش های تهذیبی 
بــــه عنــــوان انگیزه اصلــــی طــــالب و ارتباط بــــا بخش های 

مختلف آسیب ها و نیازهای اجتماعی توسط طالب، مدیر 
جدید را به ســــمت رویکرد اجتماعی و همــــه جانبه نگری 

دعوت کرد.
در پایان این مراسم از زحمات چندین ساله افشین زاد در 
جایگاه مدیریتی تجلیل و مســــؤولیت جدید این مدرسه 

به خانم مبارکی محول شد.
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دولت بورس، فوالد، قیر و ســـیمان را به روال عادی برگرداند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نایب رئیس مجلس شــــورای اســــالمی گفت: کسانی که مردم را به 

بورس دعوت کردند پای کار بایســــتند و توپ را در زمین مجلس نیندازند.
علی نیکزاد گفت: در کشــــور ما مالیات به معنای واقعی و درســــت دریافت نمی شــــود، در کشور 
100 تا 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که دولت به جای اینکه دنبال دعوا باشــــد دنبال 

بستن راه فرار مالیاتی باشد.

اجتماعی  لــــت  عدا شــــهرها  کــــردن  بــــاد  آ در  اینکــــه  بــــر  کیــــد  تأ بــــا  مجلس  رئیــــس  نایــــب 
رعایــــت نشــــده و اســــتعداد طبیعی را در جامعــــه دنبــــال نکردیم، خاطرنشــــان کرد: ما در 
10 اســــتان  را رعایت نکردیم.  لــــت اجتماعــــی  را به هــــم زدیم و عدا عملکردمــــان طبیعــــت 
یزی هم  ، در بودجه ر وز فقیرتــــر 14 اســــتان هــــر ر وز پیشــــرفت می کننــــد و  وز بــــه ر کشــــور ر

همین طور اســــت. باید کل ایــــران را ببینیم.

، ســــیمان و بورس روال عادی ندارد، تصریح  نیکزاد با بیان این مطلب که در کشــــور ما فوالد، قیر
کرد: بعضی فکر می کنند ما با بورس مشــــکل داریم ما چه مشــــکلی داریم؟ کسانی که مردم را به 

بورس دعوت کردند پای کار بایســــتند و توپ را در زمین مجلس نیندازند.
وی اضافه کرد: ســــامان دادن و بهبودبخشــــیدن به کار مردم وظیفه ما اســــت که اگر غیر از این 

باشد با روحیه انقالبی و آموزه های دینی ما فاصله دارد.

انعکاس
منجمد شدن آبشار گنجنامه همدان

آیت ا... مکارم شیرازی:

هرچه سریعتر تحولی در معیشت مردم ایجاد شود
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: مرجع تقلید شــــیعیان 
آمریکا نمی تــــوان و  بابیــــان اینکه بــــه دولــــت جدیــــد 
نباید دل بســــت گفت: باید هرچه ســــریعتر تحولی در 
معیشــــت مردم ایجاد شــــود تــــا مردم بیــــش از پیش 

احساس امنیت و آرامش کنند.
آیت ا... مکارم شــــیرازی مرجع تقلید شــــیعیان در دیدار 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: امروز کشــــور 
علی رغــــم وجود تحریم هــــا روی پای خــــودش مانده و 

بحمداهلل پیشرفت هایی نیز داشته است.
وی افزود: بــــه دولت جدید آمریکا نمی توان و نباید دل 
آمریکا  بســــت، رقیب انتخاباتی رئیس جمهــــور فعلی 
 رئیس 

ً
بیش از 70 میلیــــون رأی آورده اســــت و قاعدتا

جمهوری جدید آمریکا نمی تواند شرایط را تغییر دهد.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به ایستادگی ملت ایران 
مقابل تحریم های ظالمانه رژیم آمریکا گفت: ملت ما با 
این ایستادگی که از خود نشان داد برگ زرینی در تاریخ 

سراسر افتخار خود ترسیم کرد.
وی بیان کرد: باید هرچه ســــریعتر تحولی در معیشت 
مــــردم ایجاد شــــود تا مــــردم بیش از پیش احســــاس 
امنیــــت و آرامــــش کننــــد و بایــــد رویه هــــا، قوانیــــن و 
بخش نامه های نادرســــت که بر معیشــــت مردم فشار 

وارد می کند هر چه سریعتر اصالح شود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه با تأکید بر لزوم تالش 
جهــــادی مســــؤولین برای رفــــع مشــــکالت اقتصادی 
عنــــوان کرد: امــــروز قشــــر کارگر و آســــیب پذیر جامعه 
درآمدشــــان تغییری نکرده اســــت اما قیمت اجناس 
پشت سر هم باال می رود و متأسفانه حتی گاهی شاهد 
رشــــد ده برابری قیمت ها هستیم؛ این افراد در صورتی 
که دارای مســــکن باشــــند، با این مبالــــغ پایین زندگی 
شــــان بســــیار ســــخت خواهد بود و اگر خانه نداشته 
باشــــند هم هر آنچه درآمد دارند را باید صرف کرایه خانه 

کنند.
آیت ا... مکارم شــــیرازی تصریح کرد: دســــتگاه ها باید با 
همکاری یکدیگر مانع به نگاهداری بانک ها شوند و به 
هر شــــکلی از تعطیلی صنایع جلوگیری کنند چراکه اگر 

صنعت نباشد همه زندگی مردم معطل می شود.
مرجع تقلید شیعیان بابیان اینکه باید مشخص شود 
نرخ ارز را چه کســــی مدیریت می کند، خاطرنشــــان کرد: 
کاهش قیمت ارز تأثیری بر قیمت ها در بازار ندارد، چرا 
با باال رفتن نرخ آن کاالها افزایش پیدا می کند اما پایین 
آمدن نــــرخ ارز تأثیر چندانی بر کاهــــش قیمت کاالها و 

خدمات ندارد.

قبض گاز چه کسانی مجانی می  شود؟
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: مشــــترکانی که در 
اقلیم هــــای آب و هوایی یک، دو و ســــه قــــرار دارند، اگر 
کمتــــر از 200 مترمکعــــب گاز مصــــرف کنند مشــــمول 
تخفیف صددرصدی خواهند شــــد و عمال هیچ پولی از 

آن ها گرفته نمی شود.
مدیرگازرســــانی شــــرکت ملــــی گاز ایــــران در خصوص 
مغایرت مبلغ گازبها در پیامک های ارســــالی با مبلغی 
که در قبوض ســــامانه شــــرکت ملــــی گاز وجــــود دارد، 

توضیح داد.
غالمرضا مشایخی با اشــــاره به اینکه دو مصوبه جدید 
در خصوص رایگان شــــدن گازبهای برخی مشــــترکان 
کــــم مصــــرف و همچنین تخفیــــف برای برخــــی دیگر از 
مشترکان، در قبوض جدید اعمال شده است، گفت: 
این مغایرت ها به دلیل به روز رسانی کردن سامانه ها و 

اعمال مصوبه های اخیر است.
مدیــــر گازرســــانی شــــرکت ملــــی گاز ایــــران افــــزود: به 
همــــکاران توصیــــه شــــده در انتهــــای قبــــوض، مبلغ 
تخفیف، میزان معافیت و تمامی اقدامات انجام شده 
حتما ذکر شــــود تا شــــبهه ای برای مردم پیــــش نیاید,، 
اما این روند زمان بر اســــت و اگر مغایرتی وجود دارد به 

زودی برطرف خواهد شد.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه مــــالک گازبهای مشــــترکان در 
قبوض جدید، مبلغی اســــت که به تلفــــن همراه آن ها 
پیامک شــــده گفت: مــــردم باید مبلغ پیامک شــــده را 
مالک محاســــبه قــــرار دهند، بــــا این حال اگــــر این رقم 
تغییراتی داشــــته باشــــد در ماه های بعد اعمال خواهد 

شد.
وی افزود: بر اســــاس مصوبه هیأت دولت، مشترکانی 
که در اقلیم های آب و هوایی یک، دو و ســــه قرار دارند، 
اگر کمتر از 200 مترمکعب گاز مصرف کنند مشــــمول 
تخفیف صددرصدی خواهند شــــد و عمال هیچ پولی از 

آن ها گرفته نمی شود.
آب وهوایی  گفت: این مصوبه برای اقلیم  مشــــایخی 
, 150 مترمکعــــب و کمتــــر از آن و بــــرای اقلیم  چهــــار
پنج، 100 مترمکعب و کمتر از آن در نظر گرفته شــــده 

است.
مدیر گازرســــانی شــــرکت ملی گاز ایران با بیــــان اینکه 
قبض های  نخســــتین   ، اخیــــر شــــده  منتشــــر  قبوض 
مشترکان پس از اجرای این مصوبه است افزود: عالوه 
بر این مصوبه، ما یک مصوبه دیگر هم داشــــتیم که بر 
مبنای آن اگر متوســــط مصرف مشــــترکان از میانگین 
مصــــرف آن هــــا در مدت مشــــابه ســــال 96 و 97 کمتر 
باشــــد، مشــــمول 15 درصد معافیت در گازبهای خود 

خواهند شد.
مشــــایخی با بیــــان اینکه ایــــن مصوبه از 16 آبــــان تا 15 
اسفند امسال اجرا خواهد شد، گفت: از آنجا که قبوض 
در پایان دی ماه صادر شده اند و ما باید متوسط دمای 
دی مــــاه را مالک قــــرار می دادیم و فرصتی بــــرای این کار 
نبود، بنابراین مــــا هر ماه یک ماه جلوتــــر این تخفیف 
را اعمــــال می کنیم و چنانچه در مــــاه بعد این معافیت 
مشــــمول مشــــترکین نشــــود، در قبض بعــــدی آن را 

تعدیل می کنیم.
 ، مشــــایخی افزود: البتــــه برای بهینه مصــــرف کردن گاز
مصوبه دیگری هم داریم که بر اســــاس آن اگر متوسط 

مصرف یک مشترک نسبت به میانگین مصرفش در 
مدت مشابه ســــال 96 و 97، 15 درصد افزایش داشته 
باشــــد مشــــمول افزایش نرخ تــــا ســــقف 15 درصد در 

گاز بهای خود خواهد شد.
وی گفــــت: البتــــه ایــــن قانــــون بــــرای ادارات دولتــــی 
سختگیرانه تر اســــت و اگر ارگان و یا اداره دولتی بیشتر 
از 80 درصد میانگین مصرف خود در سال 96 و 97 گاز 

مصرف کند، مشمول جریمه 50 درصدی می شود.
مدیر گازرســــانی شــــرکت ملــــی گاز ایــــران با تشــــکر از 
واحد های صنعتی، تولیدی و کشاورزی که در زمان اوج 
مصرف گاز با این شــــرکت همکاری کرده اند افزود: اگر 
به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری, 
30 درصد گاز واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی را 
که مصرف ایســــتگاهی 5 هزار مترمکعب به باال دارند 
برای 10 روز متوالی، کم یا محدود کرده باشــــیم، به پاس 
این همکاری 5 درصد در گازبهایشان به آن ها تخفیف 

می دهیم.
وی در خصوص مشــــکل کمبود گاز بــــا وجود تعطیل 
بودن مــــدارس و دانشــــگاه ها نیز گفت: ما مشــــکل 
کمبــــود گاز نداریم,، زیرا اگر چنین مشــــکلی داشــــتیم 
عملیات گازرســــانی به شــــهر ها و روســــتا ها را متوقف 
می کردیم و روزانه سه هزار مشترک جدید به شبکه گاز 

کشور اضافه نمی شد.
مشــــایخی با بیــــان اینکــــه اگــــر محدودیــــت تولید گاز 
داشــــتیم واحد هــــای صنعتــــی جامانــــده را بــــا اعمال 
تخفیف و حمایت های بالعوض به شــــبکه گاز متصل 
نمی کردیم افــــزود: بنابراین ما محدودیتی در تأمین گاز 

نداریم.
مترمکعــــب  میلیــــارد  ســــه  نیــــز  االن  تــــا  گفــــت:  وی 
گاز بیشــــتری نســــبت بــــه مدت مشــــابه پارســــال به 
نیروگاه های برق داده ایم که 500 میلیون مترمکعب از 

این افزایش از اول آذرماه امسال بوده است.
مدیر گازرسانی شــــرکت ملی گاز ایران افزود: این که 
گفته می شــــود چرا بــــا وجود تعطیل بــــودن مدارس 
دارد؟  افزایش  همچنــــان  گاز  مصرف  دانشــــگاه ها  و 
درســــت نیست، زیرا مدارس و دانشــــگاه ها مصرف 
اینکــــه دانش آموزان  بر  قابل توجهــــی ندارند، عالوه 
کــــه در محــــل تحصیل خــــود حاضر  و دانشــــجویانی 
بــــه همیــــن  نمی شــــوند در منــــزل حضــــور دارنــــد و 
میزان بــــه مصرف آب گرم و گرمایــــش خانگی اضافه 

می شود.
وی در خصــــوص آخریــــن اخبار گازرســــانی کشــــور هم 
گفت: خوشبختانه گازرســــانی به شهر زاهدان با کمک 
گرفتن از نیرو های عملیاتی 5 اســــتان خراسان رضوی، 
سمنان، همدان، گیالن و فارس با سرعت قابل قبولی 
در حال اجراســــت و تا پایان امســــال انشــــعابات شهر 

زاهدان تکمیل خواهد شد.
 ، ایرانشــــهر به  گاز  انتقــــال  خطوط  ود:  افز مشــــایخی 
بمپــــور و محمــــدان تکمیــــل شــــده و گازرســــانی به 
کار است و در جنوب  زابل و چابهار نیز در دســــتور 
دســــت  در  گســــترده ای  عملیات های  نیــــز  کرمــــان 

است. اقدام 
وی در پایــــان ابراز امیدواری کرد: تا 22 بهمن پویش 95 

درصدی بهره مندی مردم از گاز را جشن بگیریم.

وزیر بهداشت:

بهـــار  1400 
بهاِر تولید واکسن مشترک ایران و کوبا خواهد بود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشت با ابراز اینکه 
"تا بهار ســــال1400 تولید انبوه واکسن کرونا آغاز می شود" 
گفت: اگرچــــه روزهای اخیر میزان فوت ناشــــی از کرونا نیز 
2رقمی است اما شناکردن در اقیانوس این بال با دستان 

بسته برای کشورمان افتخار بود.
کرونــــا در  ســــعید نمکــــی در نشســــت ســــتاد اســــتانی 
استانداری هرمزگان اظهار کرد: یکی از هدیه های ارزشمند 
برای مردم و جمهوری اسالمی ایران در عرصه بین المللی، 
این بود که در این رقابت نابرابر در اوج تحریم ها توانست 

در عرصه بین المللی بدرخشد.

وی افزود: در روزهایی که مردم قدرتمندترین کشــــورهای 
کرونــــا قتل عام می شــــدند  اقتصــــادی جهــــان در باتالق 
متأســــفانه مرگ هــــای باالتــــر از 4 هــــزار نفــــر را در آمریــــکا 
می دیدیــــم و باالتــــر از هــــزار و 100 نفــــر را هــــم در کشــــور 

قدرتمندی مانند آلمان دیدیم.
وزیر بهداشــــت تصریح کرد: اما در ایران مرگ ها به حدود 
80 نفر رســــید و گرچــــه داغ  از دســــت دادن ایــــن عزیزان 
برای ما هم ســــنگین بود اما باز هم این افتخاری بود برای 
جمهوری اســــالمی ایران که با دســــت های بســــته در این 

اقیانوس بال شنا کرد.
نمکی با اشاره به مســــافرت های سازمان نیافته به استان 
هرمزگان گفت: همواره بنده و همکارانم نگران بازگشت 
موج سنگین بیماری کرونا با توجه به این سفرها هستیم.
وی با اشــــاره به تولیــــد 100درصدی برخی صنایــــع از جمله 
آلومینیــــوم در هرمــــزگان، بیــــان کرد: این اتفــــاق موجب 
دلگرمــــی جامعــــه حــــوزه تولید به نظام ســــالمت اســــت 
که بــــا مراقبــــت و قــــرار گرفتــــن در خط مقــــدم مبــــارزه با 
کرونــــا و مراقبت از جســــم مردم بــــه تولیــــد می پردازند و 
تولیدکننــــدگان نیز برای حمایت از این کادر زحمتکش با 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی تولید را رونق می دهند.
وزیر بهداشــــت عنــــوان کــــرد: با ســــاده و عــــادی انگاری 
ویــــروس کرونا شــــاهد وقوع مــــوج ســــنگین تری از این 

ویروس خواهیم بود.

 
ً
نمکی اضافه کرد: هجوم مسافران به جزایر هرمزگان قطعا

موج ســــنگینی را به راه خواهد انداخت، در همین راســــتا 
محدودیت های جدی اتخاذ خواهد شد.

وزیر بهداشــــت در رابطه با همکاری با کوبا در زمینه تولید 
واکسن کرونا گفت: مرحله سوم انسانی واکسن کرونا در 
"رازی" انجام خواهد شــــد و تا بهار به توانمندی تولید انبوه 
واکسن کرونا خواهیم رســــید؛ تا بتوانیم تزریق عمومی را 
آغاز کنیم. ما در گذشــــته نیز همکاری با کوبا داشــــته ایم و 
با کمک واکســــن هپاتیت ساخت کوبا توانستیم به مهار 

این بیماری کمک کنیم.
وزیر بهداشــــت با اشاره به رشد شــــاخص های درمانی در 
هرمزگان گفت: با بهره برداری و تجهیز بیمارستان های در 
حال احداث می توان متوسط دسترسی مردم به خدمات 

درمانی را افزایش داد.
نمکــــی با توجه بــــه افتتــــاح بیمارســــتان 139تخت خوابی 
شــــریعتی در بندرعباس گفت: توســــعه مراکــــز درمانی در 
زمان شــــیوع ویروس کرونا یکی از  گام های خوبی بوده که 

توسط دولت برداشته شده است.
وی خاطرنشــــان کرد: واکسیناســــیون گروه های خاص را 
قبل از 22 بهمن  با واکســــن های واردشــــده آغاز خواهیم 
کرد؛ همچنیــــن از طریق فضــــای مجازی تأمین واکســــن 
کواکس ســــهمیه  دریافت خواهیم کرد که اخبار تکمیلی 

در این زمینه به زودی به اطالع عموم مردم خواهد رسید.

مدیری که 33 میلیون تومان حقوق بگیرد، چقدر مالیات می دهد؟
! ، ۲ برابر حقوق کارگر مالیات حقوق مدیر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: بر اســــاس مصوبه ســــقف 
معافیــــت مالیاتی 1400، مدیــــری که 33 میلیــــون تومان 
یعنی ســــقف حقــــوق را بگیرد، باید 6 میلیــــون و 450 هزار 
تومان مالیات بپردازد کــــه دریافتی وی 26 میلیون و 550 
 بیش از دو 

ً
هزار تومان می شود. این میزان مالیات تقریبا

برابر دریافتی یک کارگر است.
حواشــــی مــــدل افزایــــش حقــــوق در کمیســــیون تلفیق 
همچنــــان ادامــــه دارد، بر اســــاس اعالم رســــمی اعضای 
کمیســــیون تلفیــــق بودجــــه عمــــال پیشــــنهاد دولت در 
مجلس برای افزایش حقوق کارمندان عینا پذیرفته شده 

است.
زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 
مجلس گفت: کمیسیون تلفیق پیشــــنهاد دولت برای 
افزایــــش 25 درصدی حقــــوق و مزایای کارکنــــان دولت را 
برای ســــال آینده تصویب کرد، اما سقف پرداخت حقوق 
را 15 برابر حداقــــل حقوق یعنی 33 میلیون تومان تعیین 
کرد. بر این اســــاس نمایندگان میزان سقف حقوق را از 21 

برابر به 15 برابر حداقل حقوق کاهش دادند.

اما ســــقف پــــاداش بازنشســــتگی 475 میلیــــون تومان 
تعیین شده اســــت، همچنین ســــقف معافیت مالیاتی 
حقوق کارکنان دولت به اســــتثناء اعضای هیأت علمی و 

قضات 4 میلیون تومان تعیین شد.
بر اســــاس مصوبات کمیســــیون تلفیق بودجه، از حقوق 
بیــــن 4 تا 8 میلیون تومــــان 10 درصد، حقــــوق بین 8 تا 12 
میلیــــون تومان 15 درصد، حقوق 12 تــــا 18 میلیون تومان 
20 درصد، حقوق 18 تا 24 میلیون تومان 25 درصد، حقوق 
24 تــــا 32 میلیون تومــــان 30 درصد مالیــــات اخذ خواهد 
شــــد. همچنین مــــازاد بــــر 32 میلیون تومــــان در ماه 35 

درصد مالیات بر حقوق لحاظ خواهد شد.
بــــر این اســــاس، مدیــــری کــــه 33 میلیون تومــــان یعنی 
ســــقف حقوق را بگیرد، باید 6 میلیــــون و 450 هزار تومان 
مالیــــات بپردازد که دریافتــــی وی 26 میلیــــون و 550 هزار 
تومان می شود. این میزان مالیات تقریبا بیش از دو برابر 

دریافتی یک کارگر است.
گفتنــــی اســــت، در الیحــــه بودجه دولــــت درآمــــد 16 هزار 
میلیارد تومانــــی برای مالیات بر حقــــوق کارمندان دولت 

)بخش عمومی( پیش بینی شــــده بــــود. همچنین چهار 
پایه مالیاتی برای حقوق کارمندان دولت لحاظ شده بود.

ســــال گذشــــته کمیســــیون تلفیق با تغییر پیشنهاد 5 
پلــــه ای دولت بــــرای مالیات بــــر درآمد کارکنــــان دولتی و 
غیردولتی، تعداد این طبقات مالیاتــــی را به 4 پله کاهش 
داد. در حالــــی کــــه دولت مــــازاد درآمد بــــاالی 18 میلیون 
در پلــــه پنجم را مشــــمول مالیات 30 درصد دانســــت؛ اما 
کمیســــیون تلفیق با حذف آن، مالیــــات 25 درصدی را در 
آخرین پله تصویب کرد. گرچه استدالل تلفیق برای حذف 
پله پنجم، شــــمول مشــــاغلی اســــت که از جمله نیازهای 

حیاتی کشور به شمار می روند.
به نقل از تسنیم، ســــقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 
84 قانون مالیات های مســــتقیم، در ســــال 1399 ساالنه 
مبلغ سیصد و شــــصت میلیون 360،000،000 ریال تعیین 
شــــده بود. یعنی امسال ســــقف معافیت ماهانه حقوق 
کارمندان 3 میلیون تومان بود که با مصوبه کمیســــیون 
تلفیق )تأیید پیشــــنهاد دولت( این سقف معافیت یک 

میلیون تومان افزایش یافت.

ح های ملی وزارت نفت بهره برداری از طر
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیــــس جمهــــور در 
مراســــم افتتــــاح طرح هــــای وزارت نفت بــــه ارزش ریالی 
28 هــــزار میلیارد تومان بیان کرد: ایــــن افتتاح در زمانی 
اتفاق افتاد کــــه آنهایی که مدعی بودند ایران را به زمین 
خواهند زد و توطئه و برنامه ریزی کردند دیگر نیســــتند.

ئین  حجت االســــالم حســــن روحانی رئیس جمهور در آ
بهره بــــرداری از طرح هــــای ملی وزارت نفــــت، گفت: این 
پروژه بزرگ در روزی افتتاح می شــــود کــــه آنها که مدعی 
بودنــــد ایران را بــــه زمیــــن خواهنــــد زد و می توانند کمر 
ملت ســــرافراز ایــــران را در برابر اســــتبداد و قلدری خم 
کننــــد و آنهایــــی که ایــــن همه مدعــــی بودنــــد و توطئه 
و برنامه ریــــزی کردنــــد دیگــــر نیســــتند. آنها بــــا ذلت و 

شدند. سرنگون  سرافکندگی 
روحانی خاطر نشــــان کرد: همین طــــور که این دولت دارد 
فعالیــــت را انجــــام می دهد همزمان مســــیر را برای دولت 
بعدی هموار می کند که کار مهم ما اســــت لذا در بسیاری 
از پروژه ها شــــرایط را آماده کنیم که تکمیل آن به دســــت 

دولت سیزدهم انجام بگیرد.
رئیس جمهور با اشــــاره بــــه افتتاح های حــــوزه نفت و گاز 
گفت: ایــــن طــــرح در ســــال 94 و 95 که شــــرایطی بود که 
دســــت و بال ما در سایه برجام باز شــــده بود و توانستیم 
نفت را صادر کنیم و بخش بزرگی از پول نفت به صندوق 
وارد شــــود. نفتی که می فروشــــیم 38 درصد قیمت نفت 

به صنــــدوق واریز می شــــود بنابراین نفتی کــــه به فروش 
می رســــد همه آن در اختیــــار دولت قرار نمی گیــــرد. 14.5 
درصــــد در اختیار خود شــــرکت ملی نفت برای توســــعه و 
اداره آن اســــت. آنچه در اختیار دولت قــــرار می گیرد مقدار 

کمی است.
وی ادامه داد: مردم ما بدانند بزرگترین منبع گازی جهان، 
ایران اســــت و ایران از لحــــاظ منابع گازی رتبــــه اول را دارد. 
بیش از 31 هزار میلیارد مترمکعب کشور ما گاز در اختیار 
دارد که البته به دست آوردن و فرآوری آن خیلی مشکالت 

دارد که انجام می گیرد.
روحانی تصریح کرد: امروز در دولت دوازدهم شاهد تولید 
روزانه یک میلیــــارد مترمکعب گاز هســــتیم. با این همه 
گازی که تولید می کنیم و در اختیار مردم می گذاریم بازهم 
در زمستان مشــــکل داریم لذا باید تالش فرهنگی کنیم 
مردم در مصرف گاز مراقبت نمایند. در نفت و گاز جایگاه 
ویژه ای داریم و این قدرت ما اســــت. دنیا و منطقه نیاز به 

نفت و گاز ایران دارد.
رئیس جمهور بــــا تأکید بر اینکــــه ما می توانیــــم در انرژی 
»هاب منطقه« باشــــیم، اظهار کرد: مــــا در زمینه نفت و گاز 
کار بزرگــــی انجام دادیــــم. اما در زمینه صــــادرات گاز عقب 

هستیم.
وی با اشــــاره به نقش برجــــام در توســــعه گازی گفت: اگر 
سیاســــت خارجی ما نبود و اگر برجام در ســــال 94 به ثمر 

نشســــته بود؛ پولش نبود، ما االن اینجــــا دو میلیارد دالر 
از صندوق گرفتیم صندوق پولی نداشــــت پول صندوق 
برای سال های 94، 95 و 96 اســــت که ما توانستیم نفت 
را بفروشیم و صندوق شــــرایط مناسب پیدا کند بسیاری 
از قطعات که مــــورد نیاز ما بود می بایســــت می خریدیم و 

می آوردیم.
روحانی افزود: هر چقدر شــــرایط ما مناسب شود و درآمد 
ما اضافه شــــود، این درآمد نفت بخش بزرگ آن در اختیار 
صنــــدوق توســــعه ملی بــــرای تحــــول در تولیــــد و بخش 
آینده همانطور که  صنعت قرار می گیرد و امیدواریم سال 
پیش بینی کردیــــم بتوانیم 2 میلیون و 300 بشــــکه نفت 
بفروشیم. این سهم نفت در اختیار صندوق برای توسعه 

کشور قرار می گیرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آنهایی که بد زبان هستند 
و نمی دانند؛ میگویم تا بدانند سیاســــت خارجی چقدر در 
اقتصاد و تولید مهم اســــت. امروز ایران جزو کشــــورهایی 
، کشــــاورزی و  اســــت که ابر پروژه های بزرگ را در نفت، گاز

صنعت انجام می دهد.
رئیس جمهور ادامــــه داد: در بخش صــــادرات نفت و گاز 
کار خوبی انجام دادیم. ما یــــک گام دیگر باید در صادرات 
برداریــــم. مردم بدانند این پروژه عظیم از ســــال 94 به بعد 
فعال شــــده اســــت که 3.4 میلیارد دالر هزینه شده و در 

عرض 4 سال پول خود را در می آورد.

کاهش 30 درصدی قیمت مسکن در انتظار بازار
"قانون اخذ مالیات از خانه های خالی" حدود ۲ میلیون مسکن را به بازار عرضه می کند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
اقتصــــادی مجلس گفت: اگر دولت با جدیــــت "قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی" را اجرایی کند می توان نزدیک به یک 
و نیم تا 2 میلیون خانه را به بازار تزریق کرد که این مسئله ارزان 

شدن قیمت اجاره مسکن را به دنبال خواهد داشت.
سیدغنی نظری با اشــــاره به تصویب قانون اخذ مالیات از 
خانه های خالی ازسوی مجلس و تأثیر آن در کاهش بهای 
اجاره و خرید مسکن، گفت: از آنجا که در کشور بین 25 تا 
28 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که عمال متناسب 
با نیاز و جمعیت کشــــور است خیلی به لحاظ تأمین خانه 
در سراسر کشــــور کمبود نداریم اما برخی ها در کار احتکار 
خانه هستند و همین مسئله یکی از علل کمبود و گرانی 
مسکن است لذا کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اخذ 
مالیــــات از خانه های خالی را در دســــتور کار خود قرار داد و 

پس از طی مراحل به قانون تبدیل شد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شــــورای اسالمی 
ادامــــه داد: درآمد حاصل از اخذ مالیات در زمینه ســــاخت 
مسکن نظیر مســــکن ملی و خانه دار کردن افراد محروم 

جامعه هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجــــرای قانون اخذ مالیــــات از خانه های 
خالی حداقل 30 درصد قیمت مســــکن را کاهش خواهد 
داد، اضافــــه کرد: از آنجا که حــــدود 2 میلیون خانه خالی در 
سراسر کشــــور وجود دارد اگر دولت با جدیت این قانون 
را اجرایی کند می تــــوان نزدیک به یک و نیــــم تا 2 میلیون 
خانه را به بازار اجاره تزریق کرد که این مســــئله ارزان شدن 

قیمت اجاره مسکن را به دنبال خواهد داشت.
عضو هیــــأت رئیســــه کمیســــیون اقتصــــادی مجلس با 
اشــــاره به اظهارنظــــر معاون وزیــــر راه و شهرســــازی مبنی 

بر عرضه بیشــــتر خانه های خالــــی در پی آغــــاز اجرای این 
قانون، افزود: این خبر خوبی اســــت که امیــــدواری را برای 
کاهش قیمت ها افزایش می دهد چرا که افزایش عرضه، 
متناسب ســــازی با تقاضا را بــــه همراه داشــــته و در ادامه 

قیمت ها تا حدودی کاهش پیدا می کنند.

دریافت سود سهام عدالت 
بدون نیاز به سجام

مشــــاور اجرایی ســــهام عدالــــت گفت: حــــدود 30 
میلیــــون نفر روش غیرمســــتقیم را بــــرای مدیریت 
ســــهام عدالت انتخاب کرده اند که سود سهام آنان 
از طریق شــــرکت های سرمایه گذاری اســــتانی بعد از 
برگزاری مجامع پرداخت می شود و الزامی برای ثبت 

نام در سامانه سجام وجود ندارد.

قالیباف:  چرا از اصالح 
بودجه به نفع مردم عصبانی 

شده اید؟
رئیس مجلــــس در واکنــــش بــــه اظهــــارات برخــــی 
مســــؤوالن درباره اصالح الیحه بودجــــه 1400 تأکید 
از اینکــــه مجلــــس  کــــرد: چــــرا عصبانــــی شــــده اید 
می خواهــــد بودجه را به نفع مردم اصالح کند و عواید 
نورچشــــمی ها را شــــفاف به بهبود معیشــــت مردم 

اختصاص دهد؟

بازجویی از وزیر ارتباطات 
به دلیل اتهامات متعدد

از  برخــــی  احضــــار  گفــــت:  کشــــور  کل  دادســــتان 
مسؤوالن به دادسرای عمومی و انقالب تهران، پیرو 
بعضی از گزارشــــات درباره تخلفاتی بــــوده که از قبل 

داشتیم.
بازجویی از وزیر ارتباطــــات به دلیل اتهامات متعدد 

وی بوده است و نه فقط برای موضوع اینستاگرام.

رئیس سازمان فضایی ایران:

پایان ساخت ماهواره 
»ناهید ۲« و سامانه بلوک 

انتقال مداری »سامان«
بــــراری گفت: ماهــــواره »ناهیــــد 2« تا پایان امســــال 
تحویل ســــازمان فضایی می شود و در نوبت پرتاب 

قرار می گیرد.

ایران انفجارهای عراق 
را محکوم کرد

در بیانیه ســــفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
آمده است:

ایران دو انفجار تروریســــتی روز پنجشــــنبه پایتخت 
عراق را که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی 

از شهروندان بی گناه عراقی شد، محکوم می کند.
با خانواده های قربانیان این جنایت تروریســــتی ابراز 
همدردی کرده و برای مجروحان شــــفای عاجل آرزو 

می کنیم.
جمهوری اسالمی ایران همانند همیشه بر حمایت 
و پشــــتیبانی از دولت و ملت عــــراق تأکید می کند و 

آماده هرگونه کمک احتمالی است.

بازگشت انفجارها به عراق 
مشکوک است!

حــــزب اهلل لبنان وقــــوع دو انفجار تروریســــتی که به 
کشته و زخمی شدن ده ها تن در بغداد انجامید را به 

شدت محکوم کرد.
حزب اهلل در بیانیه خود بازگشــــت انفجارها در عراق 
بــــه ویژه بــــا افزایش درخواســــت ها  مبنــــی بر خروج 
نیروهــــای اشــــغالگر آمریکایی را کامال مشــــکوک و 

قابل تردید خواند.

استیضاح ترامپ باید اولویت 
مجلس سنا باشد

»جنیفر ساکی« ســــخنگوی جدید کاخ سفید گفت: 
مجلــــس ســــنای آمریکا بــــه روند عادی اســــتیضاح 
 ، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســــابق این کشــــور

ادامه خواهد داد.
بــــرای بایــــدن متحــــد کــــردن مــــردم از طریــــق حل 
مشــــکالتی که در حال حاضر با آن مواجه هســــتند، 

اولویت است.
استیضاح ترامپ باید اولویت مجلس سنا باشد.

رکوردشکنی کرونا در آمریکا؛ 
4۲71 قربانی در ۲4 ساعت

«، با مرگ 4271  طبق آمار دانشــــگاه »جانز هاپکینــــز
مورد جدید، شــــمار قربانیان کرونــــا در آمریکا از 406 

هزار تن عبور کرد.
همچنین با ابتالی دســــت کم 176 هزار مورد جدید، 
مجموع مبتالیان آمریکا بــــه 24 میلیون و 432 هزار 

و 829 نفر رسید.
حتی با وجــــود ارائه واکســــن کرونــــا، افزایش میزان 
مبتالیان موجب پر شــــدن بیمارستان ها در برخی از 

نقاط آمریکا شده است.

اخبار کوتاه
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پیام قدردانی مدیرعامل پاس
 از هواداران

امیر عظیمی مدیرعامل باشــــگاه پــــاس از هواداران 
بابت ســــعه صدر و حمایت از تیم در هفته های اخیر 
و در نتیجه کسب نخستین پیروزی در فصل جاری 

مراتب قدردانی خود را اعالم کرد.
وی ابــــراز امیدواری کرد: با تــــداوم موفقیت های تیم 
پاس، پاس بتواند ضمن حضــــور در جمع مدعیان، 

به جایگاه اصلی خود دست یابد.

یف بعدی پاس شهید قندی حر
در هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ دو  در گروه 

ب پاس همدان میهمان شهید قندی یزد است.
این بازی در روز چهارشــــنبه 8 بهمن ماه و از ساعت 
14:00 در ورزشگاه شــــهید نصیری یزد برگزار خواهد 
شــــد.الزم به ذکر اســــت پاســــی ها با 6 امتیاز جایگاه 
هفتم را به خود اختصاص دادند و شهید قندی یزد 

با 4 امتیاز در جایگاه دهم جدول گروه ب قرار دارد.

کادر مربیان پایه های باشگاه 
پاس مشخص شد

کادمی  بر اســــاس تصمیم بابــــک صمدیان مدیــــر آ
پاس، مهــــدی توکلیان بــــه عنوان مربــــی نونهاالن 

انتخاب شد.
همچنین صفر بهارلو مربی نوجوانان است و سعید 

باقر نیز به عنوان مربی جوانان منصوب شد.
هدایت تیم امیدهای پاس نیز به رضا نوری ســــپرده 

شد.

محرومیت تلخ مهاجم پاس
موسی شــــهبازی مهاجم پاس با دریافت کارت قرمز 
مستقیم، بازی مقابل شــــهید قندی یزد را از دست 

داد.
پاســــی ها معتقد بودند که داور به اشتباه به او کارت 

داده است.
ایــــن بازیکــــن حتی پس از خــــروج همــــه بازیکنان از 
ورزشــــگاه، منتظر ماند بلکــــه کادر داوری و نماینده 
فدراســــیون به این اشتباه پی ببرند که البته اصرار بر 

تصمیم خود داشتند.
محمدعلی رمضانیان گلر تیم پاس در دیدار مقابل 
شاهین بندرعامری نخستین بازی خود را انجام داد 

و درخشش خوبی داشت.

یک کانون  پیام قدردانی و تبر
هواداران پاس

کانون هــــواداران پاس برخود وظیفه می داند مراتب 
قدردانی خود را از مدیرعامــــل، کادر فنی و بازیکنان 
تیــــم پاس بــــه خاطر کســــب پیــــروزی دلچســــب و 

شیرین مقابل شاهین بندرعامری اعالم نماید.
امیدواریم این پیروزی و کســــب موفقیت ها تداوم 
یابــــد تــــا بتوانیم با شــــور و شــــعف مضاعف ضمن 
حمایت همــــه جانبــــه از تیــــم، شــــادمانی را در بین 

دوستداران واقعی پاس شاهد باشیم.
بدون تردید هواداران پاس عاشقانه از تیم حمایت 
می کنند و باشد مســــووالن اجرایی نیز چتر حمایتی 
خود را داشــــته باشــــند تا یکدل و یکصــــدا بتوانیم 

مسیر صعود به لیگ یک را هموار سازیم.

قدردانی از استاندار 
و نماینده مجلس

هــــواداران پاس همــــدان مراتب قدردانی خــــود را از 
حمیدرضا حاجی بابایــــی نماینده همدان و فامنین 
اعــــالم داشــــت. حاجی بابایــــی از فدراســــیون بابت 
تســــویه بدهی هــــا دو هفتــــه فرصت گرفته اســــت. 
وی با وجود مشــــغله های فــــراوان، ضمن تماس با 
مســــووالن فدراســــیون، این زمان را برای باشــــگاه 
پاس گرفت. انتظار می رود مدیرکل ورزش اســــتان 

تمهیدات الزم برای تسویه بدهی ها انجام دهد.
اســــتاندار  شــــاهرخی  و  بابایی  حاجی  پیگیری هــــای 
همدان باعث شد تا فدراسیون محرومیت پاس به 

دلیل بدهی ها را به تعویق بیندازد.
حاال نوبت سیفی مدیرکل ورزش و جوانان است تا 

برای تسویه بدهی ها چاره اندیشی کند.

سوت های اشتباه 
یچی ها بالی جان شهردار

تیم فوتبال شــــهرداری همدان در هفته پنجم لیگ 
دســــته دوم فوتبال کشور در بوشهر برابر ایرانجوان 

به تساوی یک بر یک رسید.
دیدار دو تیم ایرانجوان بوشــــهر و شهرداری همدان 
از ســــری مسابقات لیگ دســــته دوم فوتبال کشور 
هفته پنجم در ورزشــــگاه شهید بهشــــتی بوشهر از 

ساعت 14 آغاز شد.
در این دیدار تیم فوتبال شهرداری همدان بازی زیبایی 
را ارائه داد و در دقایق ابتدایی توسط امیرحسین سوری 

تیرک دروازه بوشهری ها را به لرزه درآورد.
تا اینکه در دقیقه 21 خطای مدافع ایرانجوان بوشهر 
روی محمــــد عباس تبار را داور پنالتــــی اعالم کرد که 

حسین کاظمی این توپ را تبدیل به گل کرد.
بعد از این گل بوشــــهری ها چند موقعیت نصف و 
نیمه خلق کردند که بر روی یک ضربه ایستگاهی به 

گل رسیدند.
بعد از پنالتی تیم فوتبال شــــهرداری همدان داوری 
ســــوت های اشــــتباهی علیه این تیم زد و 5 بازیکن 

این تیم را با کارت زرد جریمه کرد.
نیمه اول با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم نیز شــــهرداری همدان بازی قابل قبولی 
ارائه داد امــــا موقعیت های دو تیــــم تبدیل به گل 
نشــــد تا این دیدار با نتیجه نیمه نخســــت به پایان 

برسد.

برجای مانده از پاس و شهرداری

آشیانه کرکس مرمت شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: پناهگاه اول کوه کرکس اســــدآباد بــــه کمک خیرین و کوهنــــوردان این 

شهرستان مرمت شد.
علی جمور سرپرســــت اداره ورزش و جوانان اســــداباد در این باره اظهار کرد: بــــرای مرمت پناهگاه 
اعتباری افزون بر 25 میلیون تومان به منظور بازسازی، نقاشی، تعمیرات در و پنجره، ساخت سکو، 
راه اندازی آب چشــــمه، تعویض شیشه ها، جوشکاری در و پنجره ها و... توسط خیرین و کوهنوردان 

هزینه شده است.

وی تصریح کرد: کوه کرکس دارای دو پناهگاه اســــت که دومین پناهگاه کوه کرکس در ارتفاع واقع 
شده و این پناهگاه نیز برای مرمت و نوسازی نیازمند افزون بر 20 میلیون تومان اعتبار خواهد بود.
جمور تعداد اعضای کوهنوردی هیأت این شهرستان را 300 تا 400 نفر برشمرد و یادآور شد: در حال 
حاضر نداشتن مربی در زمینه سنگ نوردی و دیوارنوردی از مهمترین مشکالت هیأت کوهنوردی 

شهرستان به شمار می رود.
وی با بیان اینکه تالش می شــــود در ســــاخت  و ســــاز اماکن ورزشــــی و تکمیل طرح های نیمه تمام 

ورزشــــی از توان خیرین اســــتفاده شــــود، مطرح کرد: اگر بخواهیم ورزش تأثیرگذاری خود را داشــــته 
باشد، نیازمند توجه، اعتبار و مهربانی است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد با اشاره به پروژه های عمرانی نیمه تمام ورزشی 
شهرســــتان به علت کمبود اعتبــــار تصریح کرد: به طور قطع جذب و تالش خیرین ورزشــــی برای به 
نتیجه رســــاندن این پروژه ها از نقش مؤثری در توســــعه و تقویت حوزه ورزش شهرستان برخوردار 

خواهد بود.

ع  پیروزی پرگل پاس شرو
امیدوارکننده در گلزنی

نباید در باد این برد خوابید

هگمتانه، گروه ورزش: میثم ناصرنژاد:
تیم پــــاس در هفته پنجم لیــــگ 2 اگرچه ســــوار بر توپ و 
میــــدان بــــود و به مراتــــب خیلی بهتــــر از هفته هــــای اخیر 
موقعیت های گلزنی را تبدیل به فعل کرد اما نباید در باد 

این برد خوابید.
پیــــروزی پــــرگل پاســــی ها شــــاید پایانــــی بــــر بدشانســــی 
هفته های اخیر باشــــد و بتواند شــــروع موفقیــــت آمیز در 
ادامه مسابقات شــــود اما نباید بی توجه به این مهم بود 
که شــــاهین بندرعامری در بازی اخیر فــــارغ از اینکه برنامه 
تاکتیکی نداشــــت، به لحاظ قوای تیمــــی نیز هرگز در قد و 

قامت یک حریف توانمند نبود.
در واقع تیم پاس در این بازی به خوبی توانســــت به مرور 
برنامــــه تاکتیکی بپــــردازد و بازی تمرینی مناســــبی جهت 

رویارویی با تیم های به مراتب بهتر گروه ب بود.
شــــاهین بندرعامــــری هرگــــز نتوانســــت تهدیــــدی برای 
پاسی ها باشد و به جز همان شوت ناگهانی نیمه نخست 
که به تیــــرک دروازه پاس اصابت داشــــت، موقعیتی روی 

دروازه سفید و سبزپوشان خلق نشد.
در مقابل، پاشــــازاده با تغییر در مهره های تیمش و شیوه 
تاکتیکی و سیســــتم هجومی شاگردانش توانست خیلی 

بهتر از دیدارهای قبلی عمل کند.
او به خوبی می داند که بازی اخیر فقط در حد شــــوک روحی 
خوب برای شــــاگردانش بود و هنوز به دیدارهای ســــخت 

پیش رو نرسیده است.
قطعــــا تیمی که به دنبــــال صعود از لیگ دو اســــت، عبور 
از تیم هایــــی نظیــــر بندرعامری در حد یک بــــازی معمولی 
بــــه شــــمار مــــی رود و مهــــم در ایــــن اســــت کــــه بتوانیم 

باالنشین های گروه ب را شکست دهیم.
بایــــد توجــــه داشــــت که بــــرای لیگ یکی شــــدن عبــــور از 
همانگونه  اســــت  اهمیت  حایــــز  مدعی  باالنشــــین های 
که ســــال قبل این موفقیت میسر نشــــد و پاس در برابر 
تیم هایی نظیر مس شهربابک و چوکا امتیاز از دست داد 

تا لیگ یکی نشود.
بنابراین نبایــــد این برد منجر به غــــرور کاذب در بازیکنان 

شود و بازی سخت این هفته را عادی جلوه دهند.
همه باید با به فراموشــــی ســــپردن برد پرگل این بازی، به 
این مســــاله توجه داشته باشند که تا پایان لیگ راه بسیار 
اســــت و چه بســــا یک اشــــتباه بازهم موجب ســــقوط در 

جدول شود.
گذری بر جدول رده بندی لیگ 2 نشان می دهد که امتیاز 

تیم ها به خصوص رده های میانی بســــیار نزدیک است و 
برد و باخت و حتی تســــاوی در هر هفتــــه باعث تغییرات 

اساسی در رتبه بندی ها می شود.
بنابراین شــــاگردان پاشــــازاده باید با درک این مهم، فقط 
برای کســــب حداکثر امتیاز در هر بازی تمرکز کنند و دیدار 

قبلی را در همان زمان به فراموشی بسپارند.
در دیــــدار اخیر اگرچه پاســــی ها در اغلــــب دقایق صاحب 
توپ و میدان بودند اما در دفاع شــــکننده نشان دادند و 
اگر حریف به لحاظ تهاجمی از بازیکنان باتجربه تری ســــود 

می برد، قطعا روز سختی برای میزبان سپری می شد.

در میانــــه میدان نیــــز چرخش توپ به جناحین ســــرعت 
عمل بهتری باید داشته باشد تا بتوان ضمن راه انداختن 
موتور هافبک های تند و تیز کناری نظیر الیاس صالحی و 
شهریار شیروند، مهاجمان را در موقعیت بیشتری جهت 

گلزنی قرار دهد.

مدیرعامل والیبال سروقامتان:

برای پلی آف برنامه داریم
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرعامل ســــروقامتان همدان 

گفت: برای پلی آف برنامه داریم.
محبی مســــعود اظهار کرد: خوشــــبختانه مســــابقات دور 
برگشت لیگ دســــته یک والیبال مردان کشور در سطح 
باالیی با حضور تیم های جــــوان و با تجربه در حال برگزاری 

است.
وی با اشــــاره به 10 روز نفس گیر این مســــابقات، گفت: با 
اســــتراحت و تغذیه خوبی که داشتیم توانستیم ریکاوری 
کنیم و با انرژی باالتــــر بازگردیم و نتیجه را به نفع خود تمام 

کنیم.
مدیرعامــــل ســــروقامتان همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه برد 
سروقامتان مقابل شــــهرداری ارومیه چیزی از ارزش های 
تیم شــــهرداری ارومیه کم نمی کند، گفت: تیم شــــهرداری 

ارومیه تیم بســــیار جوان و خوبی است که در آینده شاهد 
درخشش این تیم خواهیم بود.

وی ادامه داد: پلــــی آف یک محیط گنگ برای ما نیســــت 
چراکــــه برای پلی آف نیــــز برنامه داریم ما تا بــــه امروز اولین 
هدفمان دوم شدن جدول بوده تا بتوانیم جایگاه خوبی 
داشته باشیم و امروز هم هیچ مسئله ای جز پیروزی برای 
ما حائز اهمیت نیســــت مهم این اســــت که به مرحله باال 

برویم و در جمع 4 تیم باشیم.
محبی مســــعود، گفت: پلی آف امســــال پلی آف جنگ با 
تجربه ها و جوان هاســــت امیدواریم خوش بدرخشــــیم و 
تیم هایی باال بیایند که از لحاظ فنی قدرتمند هستند و به 

دور از حواشی بوده و هستند.
، گفت: فدراســــیون والیبال در  وی در خصوص داوری نیز

چیدمان داوران تمایل ندارد برای کسی مشکلی به وجود 
بیایــــد، در بازی ها نصــــف کار با داور و نصــــف کار با مربی و 
بازیکنان است لذا نمی شود همه مسائل را بر گردن داور 
انداخــــت وقتی یک بازیکن اعتراض بیــــش از حد می کند 
داور تنها صالحی که برای ایســــتادن مقابــــل بازیکن دارد 

کارت است.
مدیرعامــــل ســــروقامتان تصریح کــــرد: متأســــفانه برخی 
بازیکنــــان و مربیان که بــــرای ما به عنوان بزرگ شــــناخته 
شــــده اند حرکاتی انجــــام می دهند که تصویــــر ذهنی ما را 
خــــراب می کنند و باعث می شــــوند کارت قرمز زیاد شــــود 
هرچند که حساســــیت تیم ها با توجه به ســــنگین بودن 
مخارج باالســــت چراکه تحمل باخت مقابل تیم های نوپا 

را ندارند.

تکذیب لغو المپیک از سوی دولت ژاپن
هگمتانه، گــــروه ورزش: دولت توکیو 
گزارش تایمــــز مبنی بر لغــــو المپیک 
آن را ناامیدکننده  را تکذیــــب کــــرد و 

خواند.
ژاپــــن اعالم کــــرد بازی هــــای المپیک 
توکیــــو طبــــق برنامه مردادماه ســــال 
تعهد  ژاپن  شــــد.  خواهد  برگزار  آینده 
خود را بــــرای میزبانــــی المپیک توکیو 
امسال 2 برابر کرد و روز جمعه گزارش 
احتمــــال لغو ایــــن بازی هــــا را رد کرد 
اقدامی که بعید به نظر می رسد ترس 
عمومی از برگزاری این رویداد را در طی 

یک همه گیری جهانی کاهش دهد.
اگرچه بیشــــتر مناطق ژاپن به دلیل موج سوم کووید 
19 تحت شرایط اضطراری قرار گرفته اما برگزارکنندگان 
توکیو قــــول می دهند که پــــس از به تعویــــق افتادن 
بازی ها در تابســــتان گذشــــته، بازی ها تابستان برگزار 

می شود.
ســــخنگوی دولت ژاپــــن در واکنش به گــــزارش تایمز 
مبنــــی بر اینکه دولت به طــــور خصوصی نتیجه گرفته 
است که بازی های المپیک توکیو به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا باید لغو شود، گفت که چنین حقیقتی 

وجود ندارد.
تایمز به نقل از یکی از اعضای ارشــــد ائتالف حاکم که 
نامش فاش نشــــده اســــت گفت که تمرکــــز دولت 
اکنون بر تأمین امنیت بازی های توکیو در ســــال های 

آینده، یعنی 2032 است.
مانابو ســــاکای معــــاون وزیر منشــــی کابینــــه در یک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما این گزارش را به وضوح 

انکار خواهیم کرد.
کمیته برگــــزاری بازی هــــای توکیو نیز گــــزارش تایمز را 

تکذیــــب کــــرد و در بیانیــــه ای گفت که شــــرکای آن از 
جمله دولت ژاپن و کمیته بین المللی المپیک "کاماًل" 

بر میزبانی بازی ها طبق برنامه متمرکز شده اند.
یــــک منبــــع توکیــــو 2020 بــــه رویتــــرز گفــــت: بســــیار 
ناامیدکننده اســــت که ببینیم تایمز در حال ساخت 
چنین داستانی شبیه به روزنامه های غیرمعتبر است.

بازی های المپیک لغو می شود؟! �
گفتنی اســــت روزنامــــه تایمــــز انگلیس پیشــــتر خبر 
داد ژاپن به این نتیجه رســــیده اســــت که مســــابقات 
المپیک را لغو کند و تمرکــــزش را روی گرفتن میزبانی 

این بازی ها در سال 2032 بگذارد.
روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی مدعی شد حاکمان 
کشــــور ژاپن به طور خصوصی به این نتیجه رسیده اند 
که بازی هــــای المپیک به دلیل شــــیوع ویروس کرونا 
بایــــد لغو شــــود و تمرکز آنهــــا برای گرفتن نخســــتین 

میزبانی در دسترس یعنی المپیک 2032 است.
این خبــــر به نقل از یکی از اعضــــای ائتالف حاکم ژاپن 
که نامش عنوان نشده، در روزنامه تایمز منتشر شده 

است.
ژاپــــن نســــبت بــــه دیگر کشــــورهای 
شــــیوع  تأثیر  تحــــت  کمتر  پیشــــرفته 
ویــــروس کرونا قــــرار گرفته اســــت اما 
کرونا  افزایــــش اخیر مــــوارد مبتال بــــه 
این کشــــور را به بســــتن مرزهای خود 
روی افــــراد خارجــــی و اعــــالم وضعیت 
اضطــــراری در توکیــــو و دیگر شــــهرها 
کرده اســــت. نظرســــنجی ها  تحریــــک 
نشــــان می دهد 80 درصــــد مردم ژاپن 
نمی خواهنــــد بازی هــــای المپیــــک در 
تابســــتان برگزار شــــود زیــــرا نگرانی از 
گســــترش  برای  ورزشــــکاران  هجــــوم 

ویروس بیشتر است.
گاه به روزنامــــه تایمز گفــــت: »هیچکس  این منبــــع آ
نمی خواهــــد اولین نفری باشــــد که این خبــــر را اعالم 
می کنــــد اما اتفــــاق نظر بــــر این اســــت که انجــــام آن 
 فکر نمی کنم 

ً
)المپیک( بسیار دشــــوار است. شخصا

این بازی ها برگزار شود.«
سازمان دهندگان و دولت ژاپن قباًل قول داده بودند 
که مقدمات بازی ها را که قرار اســــت در 23 جوالی آغاز 

شود، ادامه دهند.
نخســــت وزیر »یوشی هیده ســــوگا« این هفته گفت 
که این رویداد نمایشــــی »امید و شجاعت را به جهان 

می آورد.«
»توماس باخ« رئیــــس کمیته بین المللی المپیک هم 
روز پنجشــــنبه در مصاحبه بــــا Kyodo News بار دیگر 
بــــر تعهد خود به برگزاری بازی ها در ســــال جاری تأکید 
کرد: »ما در این لحظه هیچ دلیلی نداریم که باور کنیم 
بازی های المپیــــک توکیو در 23 جوالی در ورزشــــگاه 

المپیک توکیو افتتاح نمی شود.«

اعالم زمان قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا

تغییر در برگزاری و میزبانی
آسیا  هگمتانه، گروه ورزش: کنفدراســــیون فوتبال 
اعالم کرد که قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان 

آسیا در 27 ژانویه )8 بهمن( برگزار خواهد شد.
آســــیا در فصل 2021 برای نخستین  لیگ قهرمانان 
بار با حضور 40 تیم برگزار خواهد شد. طبق اعالم ای 
اف ســــی قرعــــه کشــــی ایــــن رقابت هــــا 8 بهمن در 

کواالالمپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد.
قرار است که مرحله گروهی در 7 آوریل برگزار شود و 

بازی ها به صورت تک بازی خواهد بود.
طبق اعالم روزنامه الوطن کشــــورهای که خواســــتار 
میزبانی هستند می توانند بعد از برگزاری قرعه کشی 

درخواست میزبانی خود را ارائه دهند.
شیوع ویروس کرونا باعث شد تا برای نخستین بار 
لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز و فشرده و به 

میزبانی قطر برگزار شود.
روزنامه الوطن قطر اعالم کــــرد که باتوجه به افزایش 

تیم های شــــرکت کننده در فصــــل جدید دیدارهای 
هر گروه به میزبانی یک کشــــور برگزار خواهد شد که 

این هم برای نخستین بار است.
این روزنامه قطری هم چنین اعالم کرد که نیمه نهایی 
و فینــــال فصل جدید لیگ قهرمانان آســــیا برخالف 

سال قبل به صورت رفت و برگشت خواهد بود.
قطر اعالم کرد کــــه تیم های الدحیل، الریان، الســــد 
و الغرافــــه نماینده های این کشــــور در فصل جدید 

خواهند بود.

مهاجمان پاس و شهرداری به دنبال آقای گلی
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هفتــــه پنجــــم رقابت های لیگ 
دسته دوم باشگاه های کشور با تثبیت صدرنشینی تیم 
فوتبال امید گناوه در گروه اول و مس شهربابک در گروه 
دوم و صعود ســــپیدرود و شــــمس آذر به جمع مدعیان 

صعود به پایان رسید.
در ایــــن هفته از رقابت ها 34 بار توپ از خط دروازه ها عبور 

که میانگین 42/2 گل در هر بازی به ثمر رسید.
مهاجم تبریزی تیم فوتبال نفت امیدیه که از آغاز رقابت ها 
عملکرد درخشــــانی را از خود به جا گذاشته در این هفته از 
رقابت ها موفق شــــد با به ثمر رســــاندن گل سه امتیازی 
تیمش برابر شــــهدای بابلسر خودش را در جدول گلزنان 
4 گله کند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان رقابت های 

لیگ دسته دوم باشگاه های کشور قرار بگیرد.
اسکندرزاده در 5 دیدار اخیر در 4 بازی موفق به گلزنی شده و فقط 

در دیدار برابر شمس آذر قزوین موفق به گلزنی نشده است.
مقداد اکبرخــــواه مهاجم پاســــی ها نیز پــــس از غیبت در 
هفته چهارم، توانســــت در هفته پنجم نقش بســــزایی در 
برد پاس داشته باشد و سه گل از چهار گل تیمش مقابل 

شاهین بندرعامری به ثمر رساند.
آرمین طالیی منش نیز با وجــــود مصدومیت در دو بازی 
، همچنــــان با دو گل زده در فهرســــت مدعیان آقای  اخیر

گلی قرار دارد.
جــــدول گلزنــــان لیگ دســــته دوم تــــا پایان هفتــــه پنجم 

رقابت ها به شرح زیر است:
4گل: �

نفت امیدیه: نیما اسکندرزاده
3گل: �

پاس همدان: مقداد اکبرخواه
شمس آذر قزوین: سیدایمان موسوی
ویستاتوربین تهران: جهانگیر عسگری

مس شهربابک: سعید مرتضوی
: مجتبی جادری علم و ادب تبریز

۲گل: �
سردار بوکان: علی اصغر شیردل

نیروی زمینی: امیر علیدادی
آواالن کامیاران: کیوان مارابی

سپیدرود رشت: محمد غالمی
: مهدی یار احمدی شهرداری بندرماهشهر

میالدمهر تهران: دانیال مهدیان
اسپاد تهران: جعفر دسومی

: بهنام بنیادزاده ملی حفاری اهواز
امید گناوه: مرصاد فالح نژاد - محمد جلیزی

: بهزاد نوروزی علم و ادب تبریز
شمس آذر قزوین: اسماعیل کرد

: مهدی چاه کوتاه زاده ایران جوان بوشهر
: سیداحد شفیعی شهدای بابلسر

شهرداری همدان: آرمین طالیی منش
مس شهربابک: حامد کتابی - علیرضا ولی زاده

شاهین بندرعامری: میالد دریانوردی
1گل: �

پاس همدان: رســــول رضایی - ابوالفضل زمردی - عرفان 
فتاحی

شهرداری همدان: امیرابراهیم بیگی - مهدی خلج - میثم 
زمانی - حسین کاظمی

مدیرکل ورزش همدان:

هیأت های ورزشی تأمین منابع مالی کنند
مدیــــرکل  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
ورزش و جوانان اســــتان همدان گفت: 
تأمین منابع مالی یکــــی از اهداف مهم 
به  رســــیدن  بــــرای  ورزشــــی  هیأت های 

موفقیت باشد.
مجمع ســــالیانه هیأت اسکیت استان 
محمدرضایی  بهمــــن  حضور  با  همدان 
ســــیفی  فدراســــیون،حمید  رئیــــس 
جوانــــان  و  ورزش  اداره  مدیــــرکل 

همدان،مجیدی رئیس هیأت اســــکیت استان و اعضاء 
هیأت اســــکیت شهرستان ها در ســــالن کنفرانس اداره 

کل برگزار شد.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان در مجمــــع 
ســــالیانه اســــکیت همدان اظهار کرد: تأمین منابع مالی 
یکی از مهم ترین اهداف هیأت های ورزشی برای رسیدن 

به موفقیت است که باید موردتوجه جدی قرار بگیرد.
وی با اشــــاره به اینکه سیاســــت جدید دســــتگاه ورزش 
تشکیل اردوهای تمرینی و آماده سازی تیم های ملی سایر 
کشورها است، گفت: حضور تیم های ملی سایر کشورها 
نه تنها به انتقال تجربه و دانش ورزش کمک می کند بلکه 

زمینه ساز موفقیت ورزش استان نیز خواهد بود.
ســــیفی خاطرنشــــان کرد: همــــدان از ظرفیت هــــای مهم 
بین المللــــی برخــــوردار اســــت که بایــــد برای رســــیدن به 

موفقیت در این سطح تالش بیشتری صورت بگیرد.
وی توجه بــــه بخــــش اســــتعدادیابی و پــــرورش نخبه ها 
را مهــــم دانســــت و گفت: هیأت های اســــکیت اســــتان 
بــــرای افتخارآفرینــــی و تداوم در مســــیر قهرمانــــی باید به 

استعدادیابی توجه جدی داشته باشند.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان همدان افزود: اســــکیت جزو 
رشــــته های پایــــه و مهم بــــه شــــمار مــــی رود و به طورقطع 

موردحمایت خواهد بود.
در این جلسه بهمن محمدرضایی بابیان 
اینکــــه اتحــــاد و همدلی رمز ســــربلندی و 
موفقیت است به دوری از حاشیه و تنش 
تأکید و ادامه داد: در مقایسه با داشته ها 
نمی تــــوان به صــــورت صددرصــــدی اما با 
توجه به معقول بــــودن انتظارات می توان 
گفت که هیأت اســــکیت استان عملکرد 
بســــیار خوبــــی و نمــــره قبولی را کســــب 

می کند.
رئیس فدراسیون اســــکیت گفت: به پشتوانه پیگیری و 
حمایت های ســــیفی مدیرکل دانشگاهی و قهرمان اداره 
ورزش و جوانان استان امید داریم اسکیت که یک ورزش 
نوپایی اســــت و میانگین سنی این رشــــته ورزشی جوان 
هســــت در عرصه های بین المللی صاحب کسب جایگاه 

شویم.
در این جلســــه مجیدی رئیس هیأت اســــکیت استان با 
اشــــاره به عملکرد هیأت اسکیت در ســــال 99، گفت: با 
توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه و محدودیت های 
کرونایــــی در ورزش حدود دو ماه فعالیت های ورزشــــی با 
حفظ شــــیوه نامه ها آغاز شده اســــت که نسبت به سال 
گذشــــته 70 درصــــد کاهــــش داشــــتیم،وی ورزشــــکاران 
سازمان یافته اســــتان در بخش بانوان 65 درصد و آقایان 

35 درصد فعالیت دارند.
مجیدی با بیان اینکه در حال حاضر همه شهرستان های 
اســــتان دارای رئیس هیأت هستند و همه شهرستان ها 
فعال هســــتند، افــــزود: کمیته های فعال اســــتان در دو 
رشته ســــرعت و فری اســــتایل بســــیار موفق عمل کرده 
است و در حال آماده سازی تیم های خود برای مسابقات 

هستند.
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مصرف زیاد قند، نمک و چربی خطر کرونا را بیشتر می کند

هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت: سپیده دولتی کارشــــناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: مصرف زیاد قند و نمک و چربی ایمنی بدن را روز به روز ضعیف تر می کند 

و احتمال ابتال به کرونا را افزایش می دهد.
وی گفت: خانه نشینی اجباری کرونایی، یکی از عواملی است که مصرف تنقالت و غذاهای آماده را افزایش 

داده است.
دولتی افزود: از مواد غذایی با نمک و قند و چربی کمتر استفاده کنید.

وی بیان کرد: ســــاالد خود را با چاشــــنی هایی همچون ســــرکه، آبغوره، آبلیمو، آب نارنج و ســــبزیجات معطر 

مصرف کنید. روزانه ماست و شــــیر و پنیر کم چرب مصرف کنید و فست فود و کنسرو را محدود کنید. در 
حین خرید، به نشانگرهای رنگی تغذیه ای مواد غذایی توجه کنید.

وی ادامه داد: از روش های بخار پز یا آب پز کردن بجای ســــرخ کردن اســــتفاده کنید. ادویه جات را جایگزین 
نمکدان کنید. نمک مصرفی روزانه باید کمتر از پنج گرم یعنی کمتر از یک قاشق چایخوری باشد. از مصرف 
روغن هایی که به صورت ســــنتی تهیه می شوند خودداری شود. در صورت تمایل به مصرف روغن کنجد از 

روغن ارده کنجد صنعتی استفاده کنید.
@health_news_room :منبع

پزشکی 
و سالمت

گزارش می دهد؛ هگمتانه 

کرونا تولید واکسن داخلی 
واکسنی علیه خودتحقیری ایرانی ها

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت - زهــــرا ذوالفقاری: 
ایران به عنــــوان یکی از کشــــورهایی که تولید واکســــن 
در آن قدمتــــی یــــک صد ســــاله دارد، حاال بــــرای مبارزه با 
کرونا، موفق به تولید واکســــن توســــط چندین شــــرکت 
داخلی شــــده است و این در حالی اســــت که تنها تعداد 
انگشت شــــماری از کشــــورها قــــادر بــــه تولید واکســــن 
کرونا شــــده اند، امــــا با وجود ایــــن توان داخلــــی و وجود 
دانشــــمندان برخــــی این تــــوان را انکار می کننــــد و دچار 
خود کم بینی هستند که در واقع واکسن کرونای داخلی 

می تواند واکسنی برای خودتحقیری  آنها باشد.
حدود 10 ماهی اســــت کــــه درگیر بیماری کرونا هســــتیم 
و خبر خــــوش و امیدبخش این بود که واکســــن کووید 
19، تولید کشــــور ایران، وارد مرحله انســــانی شــــد و این 
نشــــان داد که ایران مانند عرصه های دیگر وارد رقابت با 
کشــــورهای قدرتمند جهان در این حوزه شــــده است در 
حالی که ایران بسیار پیش از این کشورها در زمینه های 
علمی، یعنی در دوران پس از انقالب پیشــــرفت را شروع 
کرد و اکنون در زمینه مبارزه با کرونا، شــــرکت های ایرانی 

مانند کشورهای دیگر در این زمینه کار را شروع کردند.
اما برای ســــاخت یک واکســــن، باید مراحلی طی شــــود و 
ابتدا روی یک سری حیوانات تست می شود و اگر نتیجه 
طوری بود که امکان تســــت بر روی انسان وجود داشت 
آن در مرحله نخست بر  وارد مرحله انسانی می شــــود که 
روی تعداد محدود و ســــپس وارد مرحلــــه دوم با تعداد 
بیشــــتر و ســــپس وارد مرحله ســــوم و بــــر روی جمعیت 

آن بررسی می شود. بیشتر انجام می شود و نتایج 
آمریکایی،  4 نوع واکسن از شرکت های مختلف  تاکنون 
لمانی و... ارائه شــــده اســــت که به روش هــــای مختلف  آ
تولید شــــده اســــت و ایران نیز بــــه این دســــتاورد بزرگ 
دســــت یافته  اســــت و اگرچــــه واکســــن های تولیدی در 
برخی کشــــورها تأییدیه ندارند، اما برخــــی افراد به ویژه در 
فضای مجازی به خرید این واکســــن ها بــــرای ایران اصرار 
دارند و این در حالی اســــت که دشمنان از تولید واکسن 
توسط کشور ما خوشحال نشــــدند و برای خرید واکسن 
نبایــــد در فضای مجازی تصمیم گیری شــــود، باید در این 
خصوص بســــیار دقت شــــود زیرا حتی اگر برای یک دهم 
جمعیت هــــم عارضه ای پیش بیاید فاجعه بزرگی خواهد 

بود.
شــــاید بیراه نباشــــد که بگوییم حواشــــی واکسن کرونا، 
از خود واکســــن خیلی پررنگ تر شــــده است، ترند شدن 
هشــــتگ واکســــن بخریم در فضای مجازی یکــــی از این 
پیامدهــــا بــــود، البته اخبــــاری هــــم مبنی بــــر پیامدهای 
واکســــن فایزر پخش می شــــد کــــه این نکتــــه را به ذهن 
که به خاطر وارداتشان  که واکســــن هایی  متبادر می کرد 

هشتگ می زنید چقدر ایمن است.
و آیا واکســــن راه حل بیماری کرونا با توجه به مبتال شدن 
چندیــــن بــــاره یک نفر اســــت و از ســــوی دیگــــر واردات 
واکســــن یادآور خاطراتی اســــت که لــــزوم احتیاط در این 
خصــــوص را بیشــــتر می کنــــد، تجربیــــات مــــا در واردات 

لوده به ایدز از فرانســــه و یا بــــه وجود آمدن  خون هــــای آ
لوده به کشــــور  بیماری ناشــــی از واردات بچه  ماهی های آ
و... مســــأله ایمنــــی واکســــن های وارداتــــی به کشــــور و 

کید می کند. اطمینان از آن و اهمیت آن را برای ما تأ

که البته در چند کشــــور نیز تزریق فایــــزر به دلیل تلفات 
باال متوقف شد.

و این شــــاید برای شما نیز جالب باشــــد که شرکت های 
صادرکننــــده واکســــن کرونــــا در قبال فروش واکســــن، 
درخواســــت گواهی )دیس کلین( یا همــــان گواهی عدم 
قبول مســــؤولیت را داشــــتند و هیچ احتمالی را در قبال 
که  نپذیرفته انــــد  واکسن هایشــــان  احتمالــــی  عــــوارض 
به نظر می رســــد چالش هــــا و ابهامات واردات واکســــن 
کرونــــا بیش از آن اســــت که بــــا صراحت بتــــوان مردم را 
دعوت بــــه اســــتفاده از این واکســــن ها کرد و شــــاید به 
همیــــن دلیل نــــگاه به واکســــن داخلی در کنار بررســــی 
دقیق واکســــن خارجی برای حصــــول اطمینان و ایمنی و 
بهتری  راهبرد  خارجی،  شــــرکت های  مســــؤولیت پذیری 
بــــرای حفظ ســــالمتی مــــردم باشــــد. نگاهی کــــه در بین 
برخی داخلی ها وجود ندارد و شــــاید دلیل آن هم ناشــــی 
از خــــود کم بینی ناشــــی از تبلیغات شــــدید رســــانه های 
 هم نامه ای منتسب به داروسازان 

ً
خارجی باشــــد و اخیرا

البته بدون نام منتشــــر شــــد کــــه بازخــــورد داخلی آن در 

رسانه های خارجی بود و بیشتر شــــبیه یک جریان سازی 
رســــانه ای بود تا شــــبیه یک نامه، کــــه در آن از عدم توان 
داخلی در تولید واکســــن و لزوم واردات واکســــن سخن 
گفته شــــده بود و این خود کم بینی چیز جدیدی نیست 
که در نامه ای به رهبر معظم انقالب گفتند که کشــــور ما 
توانایــــی راه اندازی انرژی هســــته ای را نــــدارد و یک هزینه 
بدون سود اســــت و شــــاید واکســــن کرونا هم پیش از 
اینکه واکســــن مبارزه با کرونا باشــــد، واکســــن مبارزه با 
خودتحقیری اســــت که هم از طرف رســــانه های خارجی و 
هم از طرف عده ای از مردم القا می شــــود و تا همین جا که 
وارد مراحل تزریق شده ایم، نشــــان داده ایم که می شود 

به جوانان ایرانی و توان داخلی اعتماد کرد.
کشــــور  کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند زیســــتی  محمد 
با حضــــور در برنامــــه تلویزیونی ثریا با اشــــاره به شــــهید 
فخری زاده به عنوان مدافع ســــالمت، اظهار کرد: شــــهید 
فخری زاده و همکارانش ســــالیان ســــال اســــت که برای 

کشور مشغول تحقیق هستند. حوزه زیستی 
وی با اشــــاره به اینکه در حــــوزه تهدیدات زیســــتی نگاه 

ویــــژه ای وجود دارد، عنوان کرد: اگر کرونا را به عنوان یک 
تهدید زیســــتی نگاه کنیم حوزه های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و حتــــی امنیتی را هم در بر می گیرد که در حوزه 
را  کیت ها  انــــواع  آشکارســــازی تهدیــــدات  تشــــخیص و 

کرده اند. طراحی 
این مســــؤول اظهار کــــرد: مجموعــــه قــــرارگاه از دی ماه 
پارســــال درگیــــر کرونا شــــدند و محققــــان فعالیت های 
فراوان داشــــتند و به دنبال کیت های تشخیصی بودند 
که اولین کیت پی ســــی ار کشــــور را مجموعه تیم شهید 
فخری زاده و دانشــــمندان نخبه وی تولید کردند، از تمام 

ظرفیت ها استفاده شد و پیگیری ها انجام شد.

کریمی نیا با اشاره به اینکه برای تولید واکسن نیز شهید 
فخری زاده و تیم او بســــیار تالش کردنــــد و پیگیر بودند، 
گفت: همان طور که وزیر دفاع اعالم کرد این واکســــن در 
31 مردادماه اولیت تســــت انســــانی را انجام داد که امیر 

حاتمی طی مصاحبه ای آن را اعالم کرد.
وی در ادامــــه ســــخنانش تصریح کرد: بــــرای اولین بار در 
کشــــور تعداد بســــیاری دانشــــمند نخبه و جوان به تیم 
که انســــتیتو پاستور بود،  کشور  واکسن ســــازی قدیمی 
اضافه شده اند و ظرفیتی که کرونا برای واکسن سازی در 
کشــــور چه در مجموعه شفا، انســــتیتو پاستور و... ایجاد 

کرد، بی نظیر بوده است.
کریمی نیا اضافه کرد: یکــــی از خصوصیات این دوره این 
اســــت که 3 نســــل برای تولید واکســــن در کنــــار هم کار 
می کنند. دیدیم کــــه مینو محرز با بنیاد برکت کار می کند 
و در کنار نسل دوم و سوم جوان قرار دارند و این انتقال 

دانش با همگرایی انجام می پذیرد.
معاون قرارگاه پدافند زیستی کشــــور ادامه داد: بر طبق 
، 8 گروه در زمینه تولید  اعالم سازمان غذا و دارو کشــــور
واکسن وارد کار شدند که با توجه به اینکه تولید واکسن 
زیرســــاخت هایی را نیاز دارد این شــــرکت ها با هم لینک 
شدند و مجموعه شــــهید فخری زاده زیرساخت هایش را 

چند ماه در اختیار مجموعه رازی قرار داد.
کید بر اینکه واکســــن هایی کــــه در زمینه  کریمی نیــــا با تأ
کرونا در کشــــور تولید شــــده، افتخار ملی اســــت، اظهار 

کرد: تولید واکســــن در گذشــــته بین 5 تا 10 ســــال طول 
می کشــــید و هنــــوز هیچ واکســــن کرونا در دنیــــا به یک 
سال سن نرســــیده اســــت و به عبارت دیگر دنیا به این 
رســــید که برای این تهدید اضطراری باید اقدام اضطراری 
کند، اما در داخل کشــــور بــــه این نرســــیدیم و هنوز هم 
برخی مقررات در کشور نسبت به پاندمی کرونا، مقررات 

شرایط عادی است.
وی با اشــــاره به اینکه فرآیندهای ما متناســــب با شرایط 
اضطراری نیســــتند به همین دلیل کیت تشــــخیصی که 
در اسفندماه تولید شــــد در آذرماه 99 تأیید شد، عنوان 
کرد: بنده با بعضی مســــؤوالن ارزیاب صحبت کرده ام و 

گفتم چرا شما به جوانان ایرانی اعتماد ندارید.
ایــــن مســــؤول در ادامه ســــخنانش ابــــراز کــــرد: وزارت 
بهداشــــت در یک اقدام آینده نگری اقدام به پیش خرید 
واکسن های خارجی که هنوز مرحله سوم را نگذرانده اند، 
می کنــــد در حالی کــــه از تمام واکســــن هایی که در داخل 
کشــــور تولید شده حتی یک دوز خریداری نشده است و 

حتی یک سنت کمک نشده است.
کیت  تشــــخیصی،  کیت های  زمینه  در  گفــــت:  کریمی نیا 
داخل کشــــور را 1.5 دالر قیمت گــــذاری کردند. کیت کره 
، گویــــی تولیدکنندگان داخلی بچه یتیم  جنوبی را 5 دالر
هســــتند با چند وزیر صحبت کــــردم و گفتم 30 درصد از 
150 میلیــــون دالر را برای شــــرکت های داخلی بگذارید و 

آینده است. این 30 درصد تأمین کننده 
وی بــــا بیان اینکه فرآیند تولید واکســــنی کــــه االن تولید 
می شــــود، اعتمــــاد به نفس اســــت که در جوانــــان ما رخ 
داده اســــت، اظهار کرد: تولید واکســــن در ایران قدمت 
130 ساله دارد و اولین آن مایه کوبی آبله بود که امیرکبیر 
تأســــیس  ســــالگرد  یکصدمیــــن  امســــال  داد،  انجــــام 
انســــتیتو پاستور اســــت و اگر این واکســــن ها را بررسی 

 جهش علمی صورت گرفته است.
ً
کنیم واقعا

کریمی نیــــا در بخش دیگــــر ســــخنانش در خصوص دو 
داروی فــــاوی پیراویــــر و رمدســــیویر که پــــس از کش و 

کرونایی  قوس های فــــراوان و اینکه حتی برای بیمــــاران 
استفاده شد و ســــپس به تأیید وزارت بهداشت نرسید 
و از فهرســــت داروهای مبارزه با کرونا خارج شــــد، گفت: 
این در حالی اســــت که همان زمان این دو دارو به تأیید 
شــــورای بیمه می رســــد و در فهرســــت داروهــــای تحت 
پوشــــش بیمه قرار می گیرد و کمتر از یــــک ماه پیش در 
رونمایی که انجام شد، اعالم شــــد که کشور ایران جزء 4 
کشوری است که رمدســــیویر تولید می کند، چرا دارویی 
که کارایی ندارد و هزینه اثربخش ندارد در فهرست بیمه 

می رود و چرا کارخانه آن راه اندازی می شود؟
 عــــده ای ماده 

ً
وی در ایــــن خصــــوص ابراز کــــرد: ظاهرا

و را وارد کرده انــــد و باالخره بایــــد به گونه ای  اولیــــه دار
شود. استفاده 

کید بر اینکه ســــازمان های نظارتی باید در همین  وی با تأ
موارد ورود پیدا کنند، عنوان کرد: این دغدغه ای اســــت 
که تیم های واکسن ساز ما برای واکسن ایرانی هم دارند 
و بحثی شــــده بود واکســــنی که در ایران تولید می شــــود 
 ســــازمان بهداشــــت جهانی برای تأیید 

ُ
باید به دبلیو اچ ا

برود، ســــؤال من این بود که چرا، مگر کشــــورهای دیگر 
این کار را کرده  اند؟

زهرا شــــیخی مبارکه، عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
شــــورای اسالمی هم با اشاره به اینکه کرونا به عنوان یک 
معضل و تهدید، یک فرصت به حســــاب می آید، عنوان 
کــــرد: کرونا، دانشــــمندان را به ما نشــــان داد و برخی این 
اعتماد به داخل را کتمان می کنند و باورمندی به دانش 
داخلی و تولیــــد داخلی را نقض می کننــــد و احتمااًل اینها 
ســــودهایی را کســــب می کنند کــــه با ســــالمت مردم در 

تضاد است.
کیــــد بر اینکــــه به طور قطــــع اجــــازه نمی دهیم  وی بــــا تأ
این بــــاور و توانمندی زیر ســــؤال برود، عنــــوان کرد: در 
اثربخشــــی نداشــــت  که داروها  کارآزمایی بالینی دیدیم 
و این ســــؤال مطرح اســــت که چرا نباید از دانشمندان 
خودمــــان اســــتفاده کنیــــم و در یــــک مطالعــــه بــــه نام 
کارآزمایــــی بالینی 11 هزار نفر شــــرکت کردند که 3 هزار و 
500 نفــــر ایرانی بودند که بر اســــاس اعــــالم آمار بیش از 

داشتند. فوتی  نفر   200 و  هزار 
شــــورای  مجلس  در  اینکه  به  اشــــاره  با  شــــیخی مبارکه 
اســــالمی نیز در مورد واردات واکســــن سؤاالتی وجود 
اساســــی  قانــــون   125 و   77 اصــــل  در  گفــــت:  دارد، 
ذکر شــــده کــــه اگــــر قــــرارداد بین المللی و یــــا معاهده 
 اجــــازه مجلــــس 

ً
بین المللــــی وجــــود دارد بایــــد حتمــــا

واکسن  خرید  بحث  باشــــد،  داشته  را  اســــالمی  شورای 
وکار دارد.  با جان مردم سر

ً
مســــتقیما

وی در خصــــوص طب ســــنتی و مبــــارزه با کرونــــا گفت: 
چندین ماه بحث شــــد در مورد طب سنتی و طب ایرانی، 
در سیاست های ســــالمت رهبر انقالب در بند 12 آمده و 
کید شــــده، زیرساخت  در  در برنامه ششــــم توسعه نیز تأ
کشــــور ما وجود ندارد و در عمل شــــاهد استفاده از این 

نیستیم. علمی  ظرفیت 

تقویت ایمنی برای جنگ با کرونا
هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: به طور کلــــی برای 
تقویــــت ایمنی بــــدن چندیــــن مؤلفه الزم اســــت. تغذیه، 
اصــــالح عادت های غلط، ســــبک زندگی ســــالم و ورزش از 

بهترین راه های مقابله با ویروس هاست.
به نوشــــته مجله ســــالمتی دکتر کرمانی، در ابتــــدا به مواد 
غذایی اشــــاره می کنیــــم که موجــــب تقویــــت ایمنی بدن 
می شــــوند. یکی از موارد مصرف پروبیوتیک ها و ِپربیوتیک 
هاســــت. مواد غذایــــی که بــــه تقویت ایمنی بــــدن کمک 
چ: قارچ از جمله مواد مغذی مفید و دارای  می کنند: 1- قــــار
مینرال، سلنیوم و آنتی اکســــیدان است. کمبود سلنیوم 
می توانــــد باعــــث بروز ســــرماخوردگی های شــــدید شــــود. 
همچنین در قارچ ریبوفالوین، ویتامین ب و نیاســــین نیز 
یافت شده که نقشــــی مهمی در تقویت ایمنی بدن دارند. 
در تحقیقاتی که روی حیوانات انجام گرفت مشــــخص شد 

قارچ ها ضد باکتری، ضد ویروس و ضد تومور نیز هستند.
۲- هندوانه: هندوانه رسیده دارای مقادیر باالیی از آنتی 
اکسیدان های بســــیار قوی و گلوتاتیون است. این ماده 
غذایی به تقویت ایمنی بــــدن و مبارزه با عفونت ها کمک 
می کند. گلوتاتیون در قســــمت قرمز هندوانه و نزدیک به 

پوست آن قرار دارد.
3- کلم: کلم از منابع تقویــــت کننده ایمنی بدن و حاوی 
گلوتامین اســــت. کلم امروزه تقریبا در تمام فصول یافت 
می شــــود. به غذاهای خود کلم اضافه کنید و یا مقداری از 
آن را به صورت ساالد مصرف کنید. نوع کلم مهم نیست 

، ســــفید و یا چینی( هرکدام که بیشتر دوست  ) کلم قرمز
دارید را مصرف کنید.

4- بادام: یک مشــــت بــــادام می توانــــد ایمنی بــــدن را از 
آسیب های اســــترس اکســــیداتیو محفوظ نگه دارد. یک 
چهارم فنجــــان بادام نیمــــی از نیاز بدن بــــه ویتامین ای را 
تأمیــــن و ایمنی بــــدن را تقویت می کنــــد. همچنین بادام 
دارای ریبوفالویــــن، نیاســــین و ویتامیــــن ب اســــت کــــه 

خاصیت ضد استرس دارد.
5- گریپ فروت: گریپ فروت دارای مقادیر قابل توجهی 
ویتامین ث است. اما محققان هنوز در اینکه آیا می توان 
تنهــــا با خوردن غذاها میــــزان الزم ویتامین ث برای مبارزه 
با ســــرماخوردگی و تب را تأمین کرد و یا مصرف قرص هم 
الزم اســــت، تردید دارند. گریپ فروت حاوی فالونوئید نیز 
هســــت. یک ماده شــــیمیایی طبیعی که به فعال سازی 
ایمنی بدن کمــــک می کند. اگر از گریپ فروت خوشــــتان 

نمی آید، پرتقال و نارنگی را امتحان کنید.
6- جوانه گندم: جوانه گندم بخشــــی از دانه گندم است 
که گندم از آن تغذیه می کند. به همین دلیل این قسمت 
سرشــــار از مــــواد مغذی همچــــون روی، آنتی اکســــیدان، 
ویتامین ب، دیگر ویتامین و امالح معدنی اســــت. جوانه 
، پروتئین و چربی های مفید است که  گندم ترکیبی از فیبر
می توان آرد آن را جایگزین بخشی از آرد در پخت غذا نمود.
7- ماســــت کم چرب: روزانه یک فنجان ماست چکیده 
می توانــــد به تقویــــت ایمنی بدن کمک کند. ماســــت کم 

چرب میزان کلســــیم بیشــــتری نیــــز به بدن می رســــاند. 
می توانید ماســــت کم چرب غنی شــــده بــــا ویتامین دی 

استفاده کنید.
: ســــیر دارای چندین نوع آنتی اکسیدان است  ۸- ســــیر
که با دشــــمنان ایمنی مبارزه می کنــــد. این ماده تند دارای 
خواص ضد سرطانی است. برای استفاده از سیر در غذاها 
15 الی 20 دقیقه قبل از پخت ســــیر را پوست بکنید و خرد 
کنید تــــا زمان پخت، آنزیم های کمک کننده به ایمنی بدن 

آن فعال شود.
 9- اســــفناج: اســــفناج را بــــه عنــــوان یــــک ســــوپر غــــذا 
میشناســــند. اســــفناج سرشــــار از مواد مغــــذی همچون 
فوالت اســــت که به بدن کمک می کند سلول های جدید 
بسازد و دی ان ای را ترمیم کند. همچنین به افزایش فیبر 
و آنتــــی اکســــیدان ها و ویتامین ث کمــــک می کند. برای 
اینکه بیشتر از مزایای اسفناج برخوردار شوید آن را خام یا 

نیمه پخته مصرف کنید
 10- چای: چای ســــبز یا سیاه فرقی نمی کند هر دو سرشار 
از پلی فنول و فالونوئید هســــتند. این آنتی اکســــیدان ها 
ســــلول های آســــیب زننده به بــــدن را شناســــایی و نابود 
می کنند. چای کافئین دار و بــــدون کافئین هر دو در این 

خاصیت یکسان هستند.
11- ســــیب زمینی شــــیرین: ســــیب زمینی شیرین هم 
ماننــــد هویج دارای آنتی اکســــیدان بتا کاروتن اســــت که 
با رادیکال های آزاد آســــیب زننده به بــــدن مبارزه میکند. 

سیب زمینی شیرین دارای ویتامین آ نیز هست که باعث 
تاخیر در پیری و جلوگیری از انواع سرطان می شود.

1۲- بروکلی: بروکلی را به راحتی می توانید در میوه و سبزی 

فروشــــی ها پیدا کنیــــد. می توانیــــد آن را بــــا غذاها ترکیب 
کرده و از خــــواص آن بهره ببرید. بروکلــــی دارای ویتامین آ 

ویتامین ث و گلوتاتیون است و باعث تقویت می شود.

آ خطرات کمبود ویتامین 

هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت: کمبود ویتامین 
آ در بدن می تواند ناشــــی از رژیم غذایی یا دالیلی که 
مانع جذب، ذخیره یا انتقال آن می شوند باشد. قرار 
گرفتــــن در برابر مواد شــــیمیایی ســــمی نیز موجب 
از بین رفتــــن این ویتامیــــن در کبد اســــت.کمبود 

ویتامین آ در بدن می تواند منجر به موارد زیر شود:
شب کوری

خطر ابتال بــــه عفونت ها، بــــه ویژه در گلو، ســــینه و 
شکم

هایپرکراتوز فولیکوالر که منجر به پوســــت خشک 
می شود

مشکالت باروری
تأخیر رشد در کودکان

آبسه گوش
بی خوابی

کوفتگی
کاهش وزن

فواید ویتامین آ �
کنه آ

کاهش خشکی پوست
تقویت دندان

سنگ دستگاه ادراری
افزایش دستگاه ایمنی

آنتی سرطان
درنان دیابت نوع 2

مفید برای باروری
ترمیم بافت

استخوان سالم
درمان آب مروارید

مبارزه با عفونت
کاهش شوره سر

کاهش چین و چروک
چگونه ویتامین آ بیشتری جذب کنیم؟ �

اگر می خواهید که مقدار بیشتری ویتامین آ دریافت 
کنید، این مواد غذایی را مصرف کنید:

- سیب زمینی شیرین
- اسفناج

- زرده تخم  مرغ
- هویج

- غذاهای دریایی
- فلفل دلمه  ای

- جگر
- ماهی

- شیر
- گوجه  فرنگی

- مکمل  های ویتامین آ موجود در داروخانه  ها

ع کرونا امنیت غذایی  شیو
سالمندان را تهدید می کند

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: مدیــــر برنامه 
وزارت  تغذیــــه  بهبــــود  دفتــــر  ســــالمندان  تغذیــــه 
بهداشت گفت: شــــیوع بیماری کووید19 در کشور 
تهدیدی برای امنیت غذایی ســــالمندان محسوب 
گذاری اجتماعــــی به معنی  که فاصله  می شــــود،چرا 
قطع ارتباط سالمندان با دیگران است و عدم رفت و 
آمد در سطح شهر سبب شده محدودیت هایی در 
خرید مایحتاج روزانه به ویژه مــــواد غذایی این گروه 

سنی ایجاد شود.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی الزم است فرزندان و 
بستگان گروه سنی سالمند بیش از پیش نسبت 
به برقــــراری ارتبــــاط تلفنی،تامین مایحتــــاج زندگی و 
دارو و مکمل های ضروری آن هــــا اهتمام ورزند. الزم 
است برخی مواد غذایی ضروری و پرمصرف از جمله 
لبنیات، میوه، ســــبزیجات و نان به صورت هفتگی 
تهیه و بــــه روش مناســــب و بهداشــــتی در یخچال 
نگهداری شوند. همچنین توصیه می شود حبوبات 
از جمله نخود، لوبیا، عدس و...حداقل برای مصرف 

حدود یک ماه در منزل تأمین شود.
همچنیــــن وی افزود: بــــا توجه به اینکه گروه ســــنی 
سالمند معموال مشــــکل اشتها،هضم و جذب غذا 
دارند، بهتر اســــت از مواد بــــا ارزش غذایی باال مانند 

مغز ها بصورت پودر شده استفاده کنند.
@health_news_room :منبع

در محضر بوعلی سینا
هگمتانه، گروه پزشــــکی و سالمت: زمستان بیشتر 
از هر فصلی ِمَره ]= کیسه صفرا[ را از بین می برد و این 
امر مربوط به سرما و کوتاهی روز و دارازای شب های 

این فصل است.
زمســــتان بیشــــتر از هر فصلی هوا را در خود حبس 

می کند.
به نقــــل از روابــــط عمومی بنیــــاد بوعلی ســــینا، اکثر 
بیماری های زمســــتانی، بلغمی هستند. در زمستان 
بلغــــم به حدی افزایــــش می یابد که حتــــی در قی نیز 

وجود دارد.
و  می برنــــد  رنــــج  زمســــتان  از  پیرســــانان  و  پیــــران 

میانساالن از زمستان بهره ورند.
کتاب اول قانون، ترجمه زنده یاد هژار، ص201 - پ. ش141 - 99.10.13

کریمی نیا: برای اولین بار در کشور تعداد بسیاری 
دانشمند نخبه و جوان به تیم واکسن سازی قدیمی 

کشور که انستیتو پاستور بود، اضافه شده اند و 
ظرفیتی که کرونا برای واکسن سازی در کشور چه 

در مجموعه شفا، انستیتو پاستور و... ایجاد کرد، 
بی نظیر بوده است. یکی از خصوصیات این دوره 

این است که 3 نسل برای تولید واکسن در کنار هم 
کار می کنند. دیدیم که مینو محرز با بنیاد برکت کار 

می کند و در کنار نسل دوم و سوم جوان قرار دارند و 
این انتقال دانش با همگرایی انجام می پذیرد.

در زمینه کیت های تشخیصی، کیت داخل کشور 
را 1.5 دالر قیمت گذاری کردند. کیت کره جنوبی 
، گویی تولیدکنندگان داخلی بچه یتیم  را 5 دالر

 عده ای ماده اولیه دو داروی بی اثر 
ً
هستند. ظاهرا

فاوی پیراویر و رمدسیویر را  وارد کرده اند و باالخره 
باید به گونه ای استفاده شود . سازمان های نظارتی 

باید در همین موارد ورود پیدا کنند، این دغدغه ای 
است که تیم های واکسن ساز ما برای واکسن 

ایرانی هم دارند و گفته شده  واکسنی که در ایران 
 سازمان بهداشت 

ُ
تولید می شود باید به دبلیو اچ ا

جهانی برای تأیید برود، سؤال من این بود که مگر 
کشورهای دیگر این کار را کرده  اند؟

شیخی مبارکه: کرونا، دانشمندان را به ما نشان 
داد و برخی این اعتماد به داخل را کتمان می کنند 

و باورمندی به دانش داخلی و تولید داخلی را 
نقض می کنند و احتمااًل اینها سودهایی را کسب 

می کنند که با سالمت مردم در تضاد است.  به 
طور قطع اجازه نمی دهیم این باور و توانمندی زیر 

سؤال برود.
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حدیث

وجدانم قبول نکرد عبای فاخر بپوشم
وقتی دیگران ندارند

هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: در قرآن کریم آمده اســــت: هرگز تــــرک انفاق و 
بخشــــش نکن و آنقدر هم نبخش که به مشــــکالت افتاده و مورد مذمت 

قرار گیری.
رسول معظم اســــالم )ص( فرموده اند: انسان سخاوتمند نزدیک به خدا و 

مردم و نزدیک به بهشت است.
حکایت: یکی از دوســــتان شــــیخ انصاری عبایی فاخــــر و گرانبها به عنوان 
هدیه برایش آورد، این دوســــت پس از مدتی متوجه شد که شیخ علیرغم 
اینکــــه عبا را تغییر می دهد ولی آن عبا را نمی پوشــــد در موقعیتی از شــــیخ 
دلیل نپوشــــیدن عبای مورد نظر را سؤال کرد، شــــیخ انصاری پاسخ دادند: 
راستش چون آن عبا گرانقیمت بود و دیگران ندارند تهیه کنند حتی عبای 
متوســــطی هم ندارند عبای مورد نظر شــــما را با چند عبای ارزان تر معاوضه 

کردم و تعدادی هم به آنانی دادم که در اینباره مشکل داشتند.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ن می شود
ُ
م خواسد نه ا

ُ
آن چی ِدل

آن چی خدا خواست َهُمن می شود
؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهــــای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
کلمــــات و واژه های قدیمی کــــه می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند 
برایمان و به کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رسم زندگی 

را در گذشته شهرشان.
در این بخش بــــه معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
ن می شود، آن چی خدا خواست َهُمن می شود: 

ُ
م خواســــد نه ا

ُ
آن چی ِدل

آن چه دلم خواست نه آن می شود، آن چه خدا خواست همان می شود. 
یعنی هرآنچه خداوند بخواهد همان می شود.

آن چیز کــــه خوار آید یک روز بــــه کار آید: آن چیزی کــــه در نظر بی مصرف 
می آید، روزی به کار خواهد آمد.

*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون

انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

شــــود زنــــده  ح  فــــر ز  دل  شــــنوم، 
شــــود فرخنــــده  تــــو  اقبــــال  از  مــــن  حــــال 
وز غیــــر تــــو هــــر جــــا ســــخن آیــــد بــــه میان
شــــود پراگنــــده  غــــم  هــــزار  بــــه  خاطــــر 
رودکی

رسول گرامی اسالم )ص(:
دو رکعت در دل شب نماز خواندن نزد من 

محبوب تر است از دنیا و آنچه در آن می باشد.
علل الشرایع، جلد ۲، صفحه 363

ایستگاه آسمان

مستند

عکس روز
برنامه کمک های مومنانه پایگاه شــــهید غفاری شــــورین با همراهی هیأت خیریه کریم اهل بیت )ع( 

برای ۵2 خانواده کم درآمد.  مسجد تاریخی امام علی )ع( شورین حوزه شهید مبارکی
وصیت شهید حسن زارعی

خودسازی را جدی بگیرید
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظــــه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمــــام وجودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را 

، ای جاودانه تاریخ! بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و ال حول و ال قوه اال به اهلل العلی العظیم
درود و ســــالم خداوند بر محمد مصطفی)ص( و خاندان محترمش و 

سالم و درود بر خمینی بت شکن رهبر عزیزمان.
حقیر کــــه خــــود را قابل ســــربازى امام زمان)عــــج( نمی دانــــم اما چند 
سفارش و سخن دارم البته حرف ها توسط عزیزانی که قبل از ما رفتند 

زده شده ولی خوب بنا به وظیفه خود چند نکته را بیان می کنم.
تمام منافقین کــــوردل بدانند که ما رزمندگان این راه را که راه خداوند 
اســــت با ادراک خود انتخاب کرده ایم و همان راهی است که قبل از ما 
کسانی مانند حسین بن علی)ع( طی کرده  و رفته اند؛ حسینی که موال 
و آقاى ما هســــت حسینی که سرور ما هست حسینی که شهادت با 

عزت را به زندگی با ذلت به ما یاد داد.
مســــأله بعــــدی در صحنه بــــودن امت حــــزب اهلل اســــت. خواهران و 
برادران، ما باید فرمانبردار امام عزیز که او خود فرمانبردار خداى تعالی 
است باشیم و به شــــایعه هایی که توســــط منافقین پخش می شود 

گوش ندهیم.
مســــأله دیگر که مسأله بسیار بســــیار مهمی است مسأله حجاب و 
مســــأله بعضی از خواهران و برادران اســــت، امروز گمراهی جوانان ما 
مهم بوده و ما باید طبق سفارشات دین اسالم اول جهاد اکبر را انجام 
دهیم بعد جهاد اصغر را پس باید ابتدا بر هواهاى نفســــانی غلبه کرد 
همان طوری که علی بن ابی طالب)ع( می فرماید )اشــــجاء الناس من 
غلبه هواى(. شــــما خواهران هم رعایت حجــــاب را بکنید که موجب 

تحریک غرایز شهوانی بعضی از جوانان نادان و گمراه نشوید.
جوانان عزیز شما هم رعایت بعضی مسائل را بکنید اول شما بیایید 
ببینید که قبل از انقالب وضع چطور بود حاال چطور اســــت و اگر شما 
کارهاى خالف اســــالم بکنید به چه درد می خورید؟! مسأله خودسازی 

را جدی بگیرید.
عزیزان قبــــل از اینکه ما را در قبر بگذارند باید بیدار شــــویم ما باید به 

گاه باشیم و شرکت کنیم، ما مسؤولیم. همه مسائل کشور آ
پدر و مادرم که واقعا زحمت مرا کشیده اید، امیدوارم بنده را حالل کنید 

و از کسانی که به نحوى از بنده رنجیده اند طلب بخشش و عفو دارم.

عملیات بازپس گیری کشتی ایرانی در مستند »عملیات رعد«
هگمتانه، گروه فرهنگی: کارگردان مســــتند »عملیات رعد« گفت: در 
ســــال 91 دزدان دریایی در میانه اقیانوس آرام به یکی از کشــــتی های 
ایرانــــی که برای اولین بــــار کاپیتان آن ایرانی بوده حملــــه می کنند. اما 
بچه هــــای نیروی دریایی موفق می شــــوند تا کشــــتی را از دســــت آنها 

نجات دهند.
»ســــمیه ذاکری« کارگردان مســــتند »عملیات رعد« در گفت و گویی، 
درباره این مســــتند گفت: فروردین ســــال 91 دزدان دریایی در میانه 
اقیانوس آرام به یکی از کشــــتی های ایرانی کــــه برای اولین بار کاپیتان 

آن ایرانی بوده حمله می کنند.
وی ادامه داد: اما بچه های نیروی دریایی طی ســــه روز عملیات پشت 

سر هم موفق می شوند تا کشتی را از دست آنها نجات دهند.
این کارگردان نیز در ادامه بیان داشت: چنین سوژه ای دغدغه خودم 
اســــت و مدام درباره پیشکســــوت های ارتش در بخش های نیروی 

دریایی، هوایی و زمینی جست و جو می کنم.
ذاکری دربــــاره هدف کلــــی از تولید این مســــتند نیز گفــــت: طی این 
ســــالها درباره نیروی دریایی تحقیق های فراوانی داشــــتم و در همان 
زمان متوجه شدم چقدر نیروهای دریایی ارتش مأموریت های بزرگی 
انجام می دهند و کارشان نیز بســــیار خطرناک است و اصال هم مطرح 

نمی شوند. البته خودشــــان ادعایی ندارند اما خب بی انصافی است 
که مستندســــازها به دنبال اینها نروند و برای من انگیزه قوی شد که 
یک مستند درباره این عزیزان تهیه کنم. همچنین مستندهای دیگر 

درباره نیروی دریایی ارتش را نشان بدهم.
وی ادامــــه داد: این مســــتند به صورت آرشــــیوی و مصاحبه اســــت. 
آرشیوهای نیروی دریایی در شــــهرهای مختلفی بود و پیدا کردن این 

مصاحبه ها و تصاویر فرآیند زمان بری بود.

انفعال بدترین کار
در مقابل فرهنگ مهاجم

وه فرهنگی: مــــن عرض می کنم  هگمتانــــه، گر
در  را  پدیده  تهاجمی،  مســــائل  با  برخورد  در  ما 
بشناســــیم.  باید  ود  ور از  قبل  حتی  ود،  ور اول 
یک  فکــــری،  یــــک  چیــــزی،  یک  کنیــــد  فــــرض 
وشــــی در دنیا دارد رایج می شود؛ پیدا است  ر
آمد - خــــب دنیا دنیای  اینجــــا خواهد  که این 
ارتبــــاط  و  اتصــــال  دنیــــای  اســــت،  ارتباطــــات 
آنکه  از  قبل   - کشــــید  حصار  نمی شود  است، 
با  حکیمانه  برخــــورد  که  باشــــید  فکر  به  بیاید، 

چیست. این 
معنای این همیشــــه این نیست که ما آن را رد 
کنیم؛ نه، گاهی یک پدیده ای اســــت که ما آن را 
کنیم، گاهی پدیده ای اســــت  می توانیم قبــــول 
کــــه می توانیــــم اصالح کنیــــم، گاهــــی پدیده ای 
که می توانیم یک ذیلــــی برایش تعریف  اســــت 
کنیــــم که آن ذیــــل، مشــــکل آن را برطرف کند. 
دیــــر جنبیدن، دیر فهمیدن، دیــــر به فکر عالج 
افتادن، این اشکاالت را دارد که بعد شما دچار 
مشکالتی می شوید که نمی توانید با آنها مواجه 

بشوید.
پس مــــن نمی گویــــم که فقــــط موضــــع دفاعی 
داشــــته باشــــیم - البته وقتی تهاجم هســــت، 
انسان باید دفاع کند؛ شکی نیست - توصیه ی 
مــــن فقط موضــــع دفاعی نیســــت؛ امــــا موضع 
صحیح  حرکت  موضــــع  تهاجمی،  موضع  اثباتی، 

باید داشته باشیم.
به هرحــــال در مقابل فرهنگ مهاجــــم، بدترین 
، انفعــــال  ، انفعــــال اســــت؛ زشــــت ترین کار کار
، انفعــــال اســــت.  اســــت؛ خســــارت بارترین کار
فرهنــــگ مهاجــــم نبایــــد مــــا را منفعــــل بکند؛ 
حداکثر این اســــت که بگوییــــم خیلی خب، ما 
در مقابــــل ایــــن نمی توانیم یک حرکتــــی انجام 
امــــا منفعل هــــم نمی شــــویم. منفعل  بدهیم، 
شدن و پذیرفتن تهاجم دشمن، خطایی است 

که بایستی از آن پرهیز کرد.
بیانات رهبر معظم انقالب 

در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 1392/09/19

مسیر

فراخوان نوزدهمین دوره جشنواره قلم زرین
نوزدهمین  فراخــــوان  در  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانه، 
دوره جشــــنواره قلم زرین آمده: آثار منتشــــر شده در 
ســــال 1399 در زمینه های مجموعه داســــتان و رمان 
بزرگسال، مجموعه داستان و رمان کودک و نوجوان، 
شــــعر بزرگســــال و کودک و نوجــــوان، پژوهش و نقد 

ادبی امکان شرکت در جایزه را دارند.
فراخوان نوزدهمین دوره جشــــنواره قلم زرین منتشر 

شد. در این فراخوان آمده است:
انجمــــن قلــــم ایران، خرســــند اســــت کــــه آغاز بــــه کار 
نوزدهمیــــن دوره جشــــنواره قلــــم زریــــن را بــــه اطالع 

عالقه مندان، ناشران و نویسندگان برساند.
از آنجا که هدف نوزدهمین دوره جشــــنواره قلم زرین، 
کتابخوانــــی، حفظ ارزش هــــای واالی  ترویج فرهنــــگ 
اخالقی دینی و رشــــد و شناســــایی ادبیــــات هدفمند 
و ارزش مــــدار می باشــــد، از اهالــــی فرهنگ و دســــت 
، برای شرکت در جشنواره دعوت  اندرکاران حوزه نشر

می کند.
آثار منتشــــر شــــده در ســــال  عالقه مندان می توانند 
رمــــان  و  داســــتان  مجموعــــه  زمینه هــــای  در   1399
بزرگسال، مجموعه داستان و رمان کودک و نوجوان، 
شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان، پژوهش و نقد 

ادبی را به دفتر جشنواره ارسال کنند.
بدیهی است مالک داوری، ســــال انتشار اثر مندرج در 

شناسنامه کتاب خواهد بود.
نویسندگان و ناشــــران حداکثر تا 15 اسفند ماه 1399 
فرصت دارند دو نســــخه از اثر خود را که در سال 1399 
چاپ و منتشر شده است به دفتر جشنواره به نشانی 
تهران خیابان ســــید جمال الدین اســــد آبادی، نبش 

کوچه 44 پالک 360 کد پستی1436773883 ارسال 
کنند.

مراســــم پایانی نوزدهمین دوره جشــــنواره قلم زرین 
با معرفــــی برگزیدگان و اهدای جوایــــز در روز 14 تیرماه 

سال 1400 همزمان با روز ملی قلم برگزار خواهد شد.
کتــــاب تاریــــخ انقالب  � فراخــــوان اولیــــن جایزه 

اسالمی منتشر شد
فراخوان اولین جایزه کتاب تاریخ انقالب اســــالمی که 
با همکاری پژوهشــــکده تاریخ معاصر و خانه کتاب و 

ادبیات ایران برگزار می شود، منتشر شد.
اولین جایــــزه کتاب تاریــــخ انقالب اســــالمی با هدف 
ارتقای فرهنگ و حافظه تاریخی جامعه اسالمی ایران و 
حفظ استقالل و هویت فرهنگی، شناسایی و معرفی 
کتاب های برتر در حوزه تاریخ انقالب اسالمی )ریشه ها 
و پیامدهــــا(، کمک به اعتالی ســــطح دانــــش تاریخی 
و فرهنــــگ مکتوب، مقابلــــه با تحریــــف تاریخ انقالب 
اسالمی، حمایت و تشــــویق مؤلفان و پدیدآورندگان 
متعهد و متخصص سراســــر کشــــور در ایــــن حوزه در 

بهمن 1399 برگزار می شود.
دبیرخانــــه اولین جایــــزه کتاب تاریخ انقالب اســــالمی 
از ناشــــران، پدیدآورنــــدگان، مترجمــــان و مصححــــان 
www. دعوت می کند با ثبت نــــام در تارنمای اینترنتی

tarikhsal.ir کتاب یا کتاب های پیشــــنهادی خود را به 
این دبیرخانه ارسال کنند.

آثار منتشرشــــده در بازه زمانــــی 1357ـ1397 )گام اول 
انقالب( در جشــــنواره قابل بررســــی و داوری خواهند 
بود. بر اســــاس این فراخوان، کتاب های ارســــال باید 
دارای برگــــه اعــــالم وصول باشــــند و جــــزء کتاب های 

کمک درسی و عکس برداری شده نباشند.
داوری  اســــالمی  انقالب  کتاب  جایزه  در  آثاری  فقط 
زیابی می شــــوند که پدیدآورنده یا ناشــــر کتاب،  و ار
کرده  پر  جایزه  ایــــن  تارنمای  در  را  ثبت  نــــام  کاربرگ 
و به  همراه دو نســــخه از کتاب به دبیرخانه ارســــال 

. کند
داوری آثــــار مربوط به بازه زمانــــی 1357ـ1395 در قالب 
تشویقی ـ رقابتی و آثار مربوط به سال های 1396ـ1397 

در قالب ضوابط رقابتی صورت می گیرد.
آثــــار دریافت شــــده بازگردانده  شــــایان ذکــــر اســــت 

نخواهند شد.
عالقه منــــدان می توانند آثار تألیــــف، ترجمه و تصحیح 
خــــود را در حــــوزه تاریخ انقالب اســــالمی )ریشــــه ها و 
پیامدهــــا( در بخش هــــای کلیــــات )دانشــــنامه های 
و  تحلیلــــی  توصیفــــی  کتاب شناســــی  تخصصــــی، 
(، خاطرات، زندگی نامه و شرح حال نویســــی،  روزشــــمار
یادداشــــت های  )سفرنامه نویســــی،  مســــتندنگاری 
روزانه و عکس نوشــــت(، تحقیقــــات و پژوهش های 
تاریخی، تاریخ شفاهی، اسناد و پژوهش های اسنادی، 
رمــــان تاریخی و کودک و نوجوان به این جایزه ارســــال 

کنند.
مهلت ارســــال آثار به اولین جایزه کتاب تاریخ انقالب 
اسالمی 10 بهمن ماه سال جاری است و عالقه مندان 
می توانند آثار خود را به نشــــانی تهــــران، الهیه، خیابان 
شــــهید فیاضــــی )فرشــــته(، نبــــش خیابان چنــــاران، 
، پــــالک 15، کدپســــتی:  پژوهشــــکده تاریــــخ معاصــــر
1964964353 ارســــال کنند یا برای کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 02122608690 تماس گیرند.

»هیام«؛ قصه زنان عصر انتظار منتشر شد
هگمتانه، گروه فرهنگی: رمان »هیام«، ترسیِم فضاِی 
واقعی جنگ بــــا محوریت نقش زنــــان در عصر ظهور 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.
رمان »هیام«، ترسیِم فضاِی واقعی جنگ با محوریت 
نقش زنان در عصر ظهور توســــط انتشــــارات شهید 

کاظمی روانه بازار شد. 
»هیام« محصوِل عناصرِ جنگِی هشــــت ســــاله جنِگ 
ایران و عراق اســــت که حــــاال دروِن الیه هاِی دهه نوِد 
، جریان دارد. این جریان نیز به خوبی دروِن  عصرِ اخیر
الیه های تاریخ دیده می شــــود؛ که نمونه بارزِ آن واقعه 
هیروشــــیما اســــت و اگر بخواهیم این حاشــــیه ها را 

ببینیم، سردشت و حلبچه نمونه چشم گیری است.
»هیــــام« نمونه و ثمــــره محصوالت جنگــــی نیمه قرِن 
حاضر اســــت و گازهای خردلی که به جنین درون رحم 
مــــادری جنگ زده هــــم رحم نمی آورد و حاال، درســــت 
دهه نــــوِد همان قــــرن، گازهاِی خردِل بیســــت و پنج 
ساِل قبل شده است درد و درون ریه هاِی شخصیِت 
این داســــتان جریان دارد. و این جریان درد تاریخی فی 
الواقع، در این دهه جامعه ایرانی محجور مانده است؛ 
شــــاید چون همه این واقعیت ها جمع شــــده است 

درون پرانتز حواشی جنگ.
روایت داســــتان در ســــه بخش اصلی خالصه شــــده 
اســــت، قصه زنان عصر نبوی که دوشــــادوش مردان 

زنی که بین خواستۀ شخصی خودش از زندگی و خواسته در صحنه نبرد در لباس حق و باطل حضور داشتند. قصه 

عمومی جامعه برای کمک به آن گرفتار شــــده است، 
و در نهایت قصه دختر جوانی که زندگی اش دســــت 
مایــــه نابــــودی در ســــایه ادوات جنگی قرن بیســــت 
و یــــک قرار گرفتــــه اســــت. همچنین زبــــان این رمان 
خالی از پیچیدگی های گمراه کننده اســــت تا در انتها 
برداشــــت های کمی و کیفی داستان به خود مخاطب 

محول شود.
در برشی از کتاب می خوانیم:

وقتی در خانــــه برای اولین بار گفتم: »می خواهم با یک 
پسر مسلمان ازدواج کنم، او ایرانی است.«

مادرم بــــی معطلی گفت: »می خواهــــی روی موهایت 
سرپوش بیاندازی؟«

پدرم بعد از لحظاتی، فقط به قدر نکته ســــنجی، لب باز 
کرد و گفت: »آنجا اسالم و ایرانش طوری در هم تنیده 
که هیچ گاه مختار به گزینش یکی از آن دو نمی شوی، 

محدودیتی دارد وصف نشدنی.«
رمان »هیام«، ترسیم فضای ضمخت و واقعی جنگ با 
محوریت نقش زنان در عصر ظهور به قلم لیال قربانی 
در قطع رقعی و 176 صفحه توســــط انتشــــارات شهید 

کاظمی روانه بازار شد.
عالقه منــــدان بــــرای تهیه کتــــاب می تواننــــد از طریق 
وبگاه رسمی انتشــــارات شــــهید کاظمی و یا از طریق 
ارســــال نام کتاب به ســــامانه پیام کوتاه 3000141441 

کتاب را تهیه کنند.

بررسی تأثیر انتشار گازهای گلخانه ای بر حقوق بشر 
هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: کتــــاب »تغییــــرات اقلیمی و 
« که بــــه تازگــــی توســــط انتشــــارات علمی و  حقوق بشــــر
فرهنگی منتشــــر شده است، مســــأله جدیدی را در حوزه 

آلودگی های زیست محیطی مطرح می کند.
« با ترجمه علیرضا  کتاب »تغییرات اقلیمی و حقوق بشــــر
گودرزی توســــط انتشــــارات علمی و فرهنگی منتشر شد 
و در دســــترس عالقه مندان به مباحــــث پیرامون محیط 

زیست قرار گرفت.
کتاب حاضر که به قلم »اتاویو کیریکو«، دانشیار دانشکده 
 ،» حقوق دانشگاه نیوانگلند در استرالیا و »مولود بومقار
اســــتاد دانشــــکده حقوق دانشــــگاه پیکاردی فرانســــه 
نوشته شده، تالش دارد تا رابطه تغییرات اقلیمی و حقوق 
بشــــر را از منظر حقوق بین الملل و حقــــوق تطبیقی مورد 

بررسی قرار دهد.
زندگــــی هیچ انســــانی روی کــــره خاکی مصــــون از تغییرات 
اقلیمی و واکنش طبیعت به عملکرد ما انسان ها نیست. 
هرچنــــد تالش هایی در جهت حفظ محیط زیســــت و کند 
کردن ایــــن تغییرات صورت گرفته، اما در دیگر ســــوی این 
میدان، سیاســــت  دولت هــــا منجر به کمرنگ شــــدن این 
اقدامات می شــــود. در این مــــوارد، مصلحت جهانی قربانی 
نظام ســــرمایه داری می شــــود. نمونه ای از آن، خروج آمریکا 

به عنــــوان یکــــی از اصلی ترین کشــــورهای تولیــــد گازهای 
گلخانه ای در جهان از توافق آب و هوایی پاریس است.

از نظــــر کارشناســــان و فعاالن حوزه محیط زیســــت توجه 
به تغییــــرات اقلیمی در رســــانه ها و در میان مــــردم بعد از 
شــــیوع ویروس کرونا، به حاشیه رفت؛ این در حالی است 
که عدم توجه به مســــئله ای به این مهمی ممکن اســــت 
خود در ســــال های آتی به غده ای چرکین و ویروسی بس 
خطرناک تر از کرونا تبدیل شــــود. تغییراتی که چهره زمین 
را دگرگون می کند، فقر و مهاجرت های اجباری را به همراه 
دارد و ســــالمت همه موجــــودات را تحت تأثیــــر خود قرار 
می دهد. در این وانفســــا و در میان کشــــاکش دولت ها 
و ملت هــــا، یک پرســــش حیاتی وجــــود دارد کــــه کمتر به 
آن پرداخته شــــده اســــت: حقوق بشــــر در این میان چه 
جایگاهی دارد؟ آیا از این منظر می توان تاحدودی شــــرایط 

موجود را مدیریت کرد و سیاست  دولت ها را محدود؟
« تــــالش دارد به  کتــــاب »تغییــــرات اقلیمی و حقوق بشــــر
این دســــت از پرســــش ها پاســــخ دهد. هدف این کتاب، 
پرداختــــن به ارتباط میان حقوق بشــــر و تغییرات اقلیمی از 
طریق تفحص در مســــائل مثبت حقوقی از دیدگاه حقوق 
بین الملل و حقوق تطبیقی اســــت. اســــاس این پژوهش 
تعهدات سه گانه حقوق بشر است که عبارت اند از وظیفه 

احترام، حمایت و ایفای حقوق بشر نسل اول، دوم و سوم.
کتــــاب حاضــــر از چهاربخش شــــامل بررســــی مباحثی چون 
چهارچــــوب کلی و طــــرح مباحثی چون تعادل حقوق بشــــر در 
سیاســــت های اقلیمی، مســــؤولیت حقوق بشــــری بخش 
خصوصی در قبال تغییرات اقلیمی، تغییرات اقلیمی و حق های 
بشری، تأثیر تغییرات اقلیمی بر مهاجرت، ارتباط تجارت و تغییرات 
اقلیمی، چشــــم انداز نهادها و انســــجام سیستماتیک میان 

تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در ملل متحد و... اشاره کرد.
نویســــندگان این اثر تأکید می کنند که طــــرح بحث رابطه 
میــــان حقوق بشــــر و تغییــــرات اقلیمی پدیــــده ای جدید 
اســــت. تاکنون تالش هایی از این منظر صورت گرفته، اما 
به نتیجه خاصی نرســــیده اســــت که از این موارد می توان 
به دادخواســــت قوم اینوییت در ســــال 2005 میالدی به 
کمیســــیون آمریکایی حقوق بشــــر مبنی بر نقض حقوق 
بشــــر توســــط آمریکا با انتشــــار گازهای گلخانه ای اشــــاره 
کرد، یا ادعای قوم قطب نشــــین آتاباســــکان علیه دولت 
، پژوهش های  کانادا در سال 2013 اشاره کرد. از این منظر
این چنینــــی می تواند بــــرای عالقه مندان بــــه حفظ محیط 
زیســــت خواندنــــی و آغازگر راهــــی جدید باشــــد برای همه 
کســــانی که از گرمایش بی رویه زمین و یک بام و دو هوای 

دولت ها در این زمینه، به ستوه آمده اند.


